
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  VZ11 TAIWAN ALISAN 5D4N JAN19-VZ-W21 

VZ11 ไตห้วนั ไทเป อาหลซีนั เหยห๋ลิว่ ไทจง ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 5วนั4

คนื  

 

VZ11:ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว่ อา
หลซีนั ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

ผูห่ล ี ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ัง๋ วดัเหวนิหวู ่ไทจง หมูบ่า้น
สายรุง้ ไทเป อทุยานเหยห๋ล ิว่ หมูบ่า้นจ ิว๋เฟ่ิน ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขีน้) 

อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ
อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ช็อปป้ิง ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดซเีหมนิตงิ 

พกัโรงแรม ไทเป2คนื ไทจง1คนื เจีย๊อ ี ้1คนื   
เมนเูลศิ >>บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั เส ีย่วหลงเปา ซฟีดูสเ์หยห่ล ิว๋ สเตก๊สลดับาร ์ 

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

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ 

2  เจีย๊อี ้- อุทยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั - ป่าสนพนัปี -ไทจง - ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

3  ผูห่ลี ่- ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่– ชอ้ปป้ิงซเีห
มนิตงิ 

4  ไทเป - ตกึไทเป101 – หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน - อุทยานเหยห๋ลวิ - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  

5  ทา่อากาศยานไทจง  -  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 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 ์
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วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ 

06.00  พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาหารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้4 ประต ู
3 เคานเ์ตอร ์E/F สายการบนิ Thai Vietjet Air โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความ
สะดวกใหก้ับทา่น 

09.00  ออกเดนิทางสู ่ประเทศไตห้วนั เมอืงไทจง โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท เทีย่วบนิ
ที ่VZ560 
(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) **คา่ทวัรไ์มร่วม
คา่อาหารบนเครือ่ง** 

13.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิทจงไตห้วนั ไตห้วนัเป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่
ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉยีงใตข้องจนี
ประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืง
หลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทาง
สู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมอืงใหญอ่ันดับที ่3 ของ
มณฑลไตห้วนั ปัจจบุันเป็นศนูย ์วฒันธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาค
กลางของเกาะไตห้วนัจํานวนมหาวทิยาลยัและสถาบันอดุมศกึษาของเมอืงไทจง
เพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกันยงัเป็นศนูยว์ฒันธรรมทางพทุธศาสนา
ของไตห้วนั งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วนัจัดขึน้ในวดัเป่าเจเ๋มอืงไทจงเป็น
ประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอื วา่เป็น เมอืงทีส่ะอาด
ทีส่ดุในไตห้วนั ระหวา่งทางทา่น จะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุสงครามกลางเมอืง
ของจนี เหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตัง๋หลังจากทีอ่พยพมายงัไตห้วนัพรอ้มกบัเจยีงไคเชค็ 
ปัจจบุันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่
ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารกก๊มนิตัง๋ บา้นแตล่ะหลงัจะถกูแตง่แตม้ 
ตามผนังและกําแพงในหมูบ่า้น ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแกก่ารถา่ยรปูอยา่งมาก ไม่
เวน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทั่วทัง้หมูบ่า้น จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงเจีย๊อี ้ระหวา่งทางนําทา่นแวะชม พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิชมความ
สวยงามของไมส้ลกัรปูเจา้แมก่วนอมิ พระสงักจัจายน ์กับเหลา่เทพ และสตัวใ์น
ตํานานตา่งๆ ของจนี ซึง่ลว้นบง่บอกความปราณีตบรรจงจาก ความสามารถเชงิชา่งฝีมอื
แกะสลักของชาวไตห้วนั ความงดงามทีทํ่าใหง้านศลิป์นับรอ้ยในพพิธิภัณฑไ์ตห้วนัฮโิน
กริาคาสงูเกนิ 10 ลา้น ดว้ยคณุสมบตัพิเิศษของไมใ้นตระกลูฮโินก ิทีใ่หท้ัง้ลวดลาย 
และความทนทานเกนิกวา่ไมท้ั่วไปและใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีแ่ปรรปูจากไมห้อมไม ้
หอมฮโินก ิ 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ สเตก๊สลดับาร ์
:นาํทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั hotel-discover.com หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
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วนัที ่2 เจีย๊อี ้- อุทยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั - ป่าสนพนัปี -ไทจง - ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีนั อาหลซีนั (อกีหนึง่สถานที่
ทอ่งเทีย่วยอดนยิม ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเจยีอี ้(Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตห้วนั กจิกรรม
หลกัของการมาเยอืนทีน่ีค่อื เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณไปชม
พระอาทติยข์ึน้ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วนั ในฤดู
ใบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพรั่งพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่ง
เดอืน 3 และเดอืน 4เทา่นัน้ นําทา่นเดนิชมดืม่ดํ่ากบัธรรมชาตขิองป่าศกัดิส์ทิธิอ์าลซีนั
โดยตลอดสองเสน้ทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัตน้สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่ง
ตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่เป็นอทุยานทีย่ังมคีวามสมบรูณ์อยูม่าก ภายในอทุยานยงั
มทีะเลสาบสองพีน่อ้งซึง่เป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบทีนํ่า
สายน้ําจากสองจดุมารวมกันอยูท่ีท่ะเลสาบแหง่นี ้พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพันปี 
ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกันไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายุ
มากกวา่รอ้ยปี  พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มี
ความสวยงามทีแ่ตกตา่งกันไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นไป แวะชมิชาอูห่ลง ทอ้งถิน่รสชาตดิ ีไดเ้วลาพอสมควร นํา
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตก ของเกาะไตห้วนัเป็นเมอืงใหญ่
อันดบัที3่ ของมณฑลไตห้วนัปัจจบุันเป็นศนูยว์ฒันธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการ
คมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วนัจํานวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอดุมศกึษาของ
เมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกันยงัเป็นศนูยว์ฒันธรรมทาง
พทุธศาสนาของไตห้วนั งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วนัจัดขึน้ในวดัเป่าเจเ๋มอืงไท
จงเป็นประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืวา่เป็นเมอืงที่
สะอาดทีส่ดุในไตห้วนั ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทศันส์องขา้งทางทีส่วยงาม   

ึคํึ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษบุฟเฟ่ชาบูไตห้วนั 
หลงัอาหารนําทา่นไปชมและชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ฟ่งเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคน
เดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนั เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของ
ทีน่ีไ่ดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาว
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ไตห้วนั 

:นาํทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม City Suite Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่3 ผูห่ลี ่- ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่– ชอ้ปป้ิง
ซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว ตัง้อยูท่างภาคกลางของไตห้วนั เป็นเมอืงอตุสาหกรรม
และเมอืงทา่เรอืทีสํ่าคัญของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสงและเป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่น่าอยู่
ทีส่ดุในไตห้วนั เนือ่งจากเป็นเมอืงทีม่อีากาศบรสิทุธิจ์ากการทีม่ภีเูขาสงูลอ้มรอบแปด
ทศินอกจากอากาศดแีลว้ยงัเป็นแหลง่น้ําแรท่ีด่ทีีส่ดุของไตห้วนัดว้ยนําทา่น ลอ่งเรอืชม
ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมี
ทัศนยีภาพของน้ําและภเูขาทีส่วยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชม
ความงดงามของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 
กโิลเมตร ลกัษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ทําใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติย์
และพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะวา่สรุยิันจันทรา นําทา่นสู ่วดัพระถงั
ซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถงัซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นนมัสการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่
ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2ตัว ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้
วดั ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้ จน
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วนัและเป็น
ศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ี
หรอืวฒันธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของเกาะไตห้วนั มปีระชากรอาศยัอยู่
ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก ใหท้า่นไดแ้วะชมิและ
เลอืกซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วนั รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหท้กุทา่นได ้
เลอืกซือ้ของฝากอันขึน้ชือ่ของไตห้วนั จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืที่
คนไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุน่ 
กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรกั รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่งั 
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ของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แตใ่น
สว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วนั ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก อสิระชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศยั  เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาใน การชอ้ปป้ิงอยา่งคุม้คา่ 

(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)จนสมควรแกเ่วลา 

:นาํทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม OneTel Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่4 ไทเป - ตกึไทเป101 – หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน - อุทยานเหยห๋ลวิ - อนสุรณ์สถานเจยีง
ไคเช็ค  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   

ทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101*ถา่ยรปูบรเิวณดา้นลา่ง*(ไมร่วมชัน้ 89 คา่ขึน้ชมววิทา่น
ละ 600NT) ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 เมตร สญัลกัษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ีย่งัมจีดุชมววิที่
สงูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ที่
กันการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็ว
ประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนีย้ังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ทีเ่ป็น
ทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่
บรเิวณนีเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่ มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเกดิจาก
การกดักรอ่นของน้ําและลมทะเลประกอบกบัการเคลือ่นตัวของแผน่เปลอืกโลก ทําให ้
เกดิโขดหนิและชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่งๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รปู
เทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึง้ซ ึง่มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วนั และ ทั่วโลก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ทีภ่ตัตาคาร เมนพูเิศษ ซฟีู้ ดเหยห่ลิว่ 

ทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยั
กษัตรยิก์วงสวี ้แหง่ราชวงศช์อง จงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี ่การ
โหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพ
ยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทัง่มกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการ
ถา่ยทําภาพยนตร ์" เปยฉงิเฉงิชือ่ " และ " อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ " ทัศนยีภาพภเูขาที่
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สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความ
งดงามของทีน่ี ่นอกจากนีย้งัมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วนั ทําใหจ้ิ่
วเฟ่ินกลบัมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของกนิ
ทีแ่ปลกตา  อกีทัง้ยังมบีัวลอยเผอืกทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในไตห้วนั เนือ่งจากมรีสชาตแิบบ
ดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนีย้งัมสีนิคา้อกี
มากมายทีทํ่าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน(ขึน้เทีย่ว
จิว่เฟ่ินถา้ตรงเสาร–์อาทติย ์ตอ้งเปลีย่นไปขึน้รถประจําทาง) 

นําทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วนัทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER เป็น
สรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษชว่ยในการปรบัสมดลุในรา่งกาย ซึง่สามารถปรบัสภาพประจลุบ-บวก
ในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวด  จากนัน้ 
นําทา่นไปชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ที่
เป็นประวตั ิแทบทัง้หมดเกีย่วกับ ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ตัง้แตส่มยัทีย่งัเป็นลกูศษิย ์
ดร.ซนุยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้า  ประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวร
ทหารรกัษาการหนา้รูปั้้นทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะ มขี ึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 
ของอนุสรณ์ 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   
:นาํทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม OneTel Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานไทจง  -  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

09.00  นาํทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไทจง  

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

17.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาทีส่นามบนิ กรณุาแจง้บรษิทัฯ
กอ่นทาํการจอง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ 
การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 
เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิ
พาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก

ลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันาํเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 
ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

ประกาศสาํคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบ
จา่ยชาํระขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กันกอ่นออก
เดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจั้ด 
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัหรอืภาษใีดๆ จาก
สายการบนิ * 

หมายเหตสุาํคญั:ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่เมือ่ชําระเงนิคา่จองทวัร ์
คา่ทวัร ์ 

มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิ
มดัจาํ คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน 
กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทีท่าํการจองต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้ บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ กรณีกรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจาํนวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษิทัฯแจง้ทา่น
กอ่นการเดนิทาง 7วนั โดยคนืเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทา่นท ัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการ

เดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 
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อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทจง – กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่กั4คนื พักหอ้ง
ละ  2-3 ทา่น อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํ่าตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่
รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์คา่น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุาม
กรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ไมร่วมประกนัสขุภาพ เจ็บไข(้กรณี
ตอ้งการซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ ตดิตอ่บรษิทั)รวมคา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษนีํา้มนั
ของสายการบนิตามรายการ *คา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์
ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ
20 กก.ตอ่1ทา่น) คา่วซี่าพาสปอรต์ตา่งดา้ว คา่ภาษกีารบรกิาร 3% ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%, 
นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท/ทา่น),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400 
NT สาํหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร **ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เขา้
ไตห้วนัหากสถานทตูมกีารเรยีกเก็บภายหลงั** 

เงือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง
ไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์
หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิ
มัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

**กรณีลกูคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทาํวซี่ากอ่นเดนิทางเขา้
ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วซี่า 

 การยกเลกิการจอง เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่น
การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่น
ยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนักอ่นการเดนิทาง 
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2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่
เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบุัตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ
มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ด
ถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนือ่งจาก
คา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้ับผูจั้ด เป็นการชาํระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผู ้
จัดไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบชาํระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถ
ทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7) การประกันภยั ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่
ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


