
 

 

 

 

CI-202:TAIWAN SO COOL   

ไทเป-ไทจง-เหยห่ล ิว่-จิว่เฟ่ิน-ฟารม์แกะชงิจ ิง้-อทุยานอาหลซีนั 5วนั4คนื 
 

∞ สวสิเซอรแ์ลนดไ์ตห้วนั ฟารม์แกะชงิจ ิง้  

∞ อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี 

∞ กรุงไทเป ถา่ยรูปเชคอนิกบั ตกึ 101  

∞ ชมความสวยงามของอนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 

∞ วดัจงไถฉ่านซือ่ ศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดบัสามของโลก 

∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 

∞ อุทยานเหยห่ลิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรูปรา่งแปลกๆ 

∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้

∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

∞ หมูบ่า้นสายรุง้ สถานทีเ่ช็คอนิชคิๆ 

∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 

∞ ชอ้ปป้ิงสุดฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ เหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต มติซุยเอา้ทเ์ลท   

 

เมนูพเิศษ:ปลาประธานาธบิด,ีเสีย่วหลงเปา,เมนนู ึง่จกัรพรรด,ิสเต็กสลดับารไ์ตห้วนั,บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

พกัโรงแรม:เจ ีย้อ ี ้1คนื หนานโถว 1คนื ไทจง 1คนื  ไทเป(โรงแรมน า้แร)่ 1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES บนิตรงสูไ่ทเป  

 

 

 

 



 
เดนิทาง กมุภาพนัธ-์ตลุาคม63 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

28กมุภาพนัธ-์3มนีาคม 63 18,900 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

 

 

 

5,500 25 

11-15 มนีาคม 63 19,900 5,500 25 

17-21 เมษายน 63 18,900 5,500 25 

8-12 พฤษภาคม 63 18,900 5,500 25 

29พฤษภาคม-2มถินุายน63 17,900 5,500 25 

12-16 มถินุายน 63 17,900 5,500 25 

17-21 กรกฎาคม 63 18,900 5,500 25 

7-11 สงิหาคม 63 18,900 5,500 25 

28สงิหาคม-1กนัยายน 63 18,900 5,500 25 

11-15 กนัยายน 63 17,900 5,500 25 

25-29 กนัยายน 63 17,900 5,500 25 

2-6 ตุลาคม 63 19,900 5,500 25 

9-13 ตุลาคม 63 20,900 5,500 25 

16-20 ตุลาคม 63 19,900 5,500 25 

 

ไฟลท์บนิ CHINA AIRLINES  Departure: BKK–TPE CI838  08.35-13.15    
                                                 Return:       TPE-BKK  CI837  22.40-01.25+ 

 

วนัแรก       สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานเถาหยวน - หมูบ่า้นสายรุง้ - ตลาดเหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต 

                                                                                                                            บรกิารอาหารวา่ง 

05.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู 4 เคาเตอรเ์ช็คอนิ S 

สายการบนิ CHINA AIRLINES (รับเอกสารต่างๆพรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบ

จะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้ หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ   

08.35 น.  เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI838 

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **  

13.15 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน (เวลาที่ไตห้วันเร็วกวา่ประเทศไทย 1

ชัว่โมง)  ไตห้วนัเป็นเกาะทีม่ีพืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12เท่าตัง้อยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออก

เฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมือง

หลวงและเมืองใหญ่ที่สดุ และเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม 

เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 

ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก  

หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  

(บรกิารอาหารวา่งบนรถบสั)   

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของ

มณฑลไตห้วัน ปัจจุบันเป็นศูนย์ วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ

ไตห้วันจ านวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอุดมศกึษาของเมืองไทจงเพียงแต่นอ้ยกว่าเมืองไทเปเท่านั้น

ขณะเดยีวกนัยังเป็นศนูยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วนัจัดขึน้

ในวดัเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจ าทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูกถอื ว่าเป็นเมอืงที่
สะอาดทีส่ดุในไตห้วนั ระหวา่งทางท่าน  จะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม    

 

 

 

 

 



 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผ่าน

ศกึในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหล่าทหารพรรคกก๊มนิตัง๋หลงัจาก

ทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจยีงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไท

จงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวติ

ความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะถูกแต่ง

แตม้ ตามผนังและก าแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสีันตระการตาเหมาะแก่การ

ถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เวน้แต่พื้นถนนทางเดนิก็ถูกแต่งแตม้สีสันและตัว

การต์นูไปทั่วทัง้หมู่บา้น 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจ ีย๊อ ี ้

น าท่านชอ๊ปป้ิง ตลาดเหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืชือ่ดงัของเมอืงเจยีอี ้ท่านสามารถซือ้ของกนิ 

ของฝาก ไดต้ามอธัยาศยั   

 

 (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงและทอ่งเทีย่ว) 

เขา้สูท่ ีพ่กั  Hotel Discover หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (เมอืงเจ ีย๊อ ี)้ 

                        (ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง        อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน - ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่  

                                                                                                                                           เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางขึน้เขาสู่ อุทยานแห่งชาตอิาหลซีาน 

อาหลซีนั (อกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิม ตัง้อยู่ทีเ่มอืงเจยี

อี ้(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วนั กจิกรรมหลักของการ

มาเยือนที่น่ีคือ เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟ

โบราณไปชมพระอาทติยข์ึน้ซ ึง่เป็นอุทยานที่มีความสวยงาม 

และมีชือ่เสยีงที่สุดของไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากุระจะ

บานสะพรั่งพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนิด และจะบานในชว่ง

เดอืน 3 และเดอืน 4เท่านัน้   น าท่านเดนิชมดืม่ด า่กบัธรรมชาติ

ของป่าศกัดิส์ทิธิอ์าลซีันโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกบัตน้สนสูงชัน, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่าง

ตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่เป็นอทุยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก  ภายในอุทยานยังมทีะเลสาบสองพี่

นอ้งซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่น าสายน ้าจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่

ทะเลสาบแห่งน้ี พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้ม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ ์ มีความสวยงามที่

แตกต่างกันไป ซึ่งตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกว่ารอ้ยปี  พรอ้มทั ้งใหท้่านไดช้มสวนสนพนัปี ซึ่งมีสน

หลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายุมากกวา่รอ้ยปี  

น าท่านแวะ ชมิชา ชาทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ของไตห้วนั รสชาตดิดีเีหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้เดนิทางสู่เมืองหนานโถวน าท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบ

สุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ 

ประกอบกบัมีทัศนียภาพของน ้าและภูเขาทีส่วยงามไม่วา่จะเป็นการ

ชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิ

ใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะ

ภูมิประเทศที่โดด   เด่น ท าใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระ
อาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะว่าสุรยิัน

จันทรา  น าท่านสู่ วดัพระถงัซมัจ ั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถัง

ซมัจั๋งทีอ่ญัเชญิมาจากชมพูทวปีหลงั  

น าท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่

หนึ่งวดัศกัดิส์ทิธิข์องประเทศไตห้วัน เรยีกอกีอย่างหนึง่วา่ วดับุ๋นบู ้

เป็นที่ประดษิฐานของ ขงจื้อ เทพแห่งปัญญา และ เทพเจา้กวนอ ู

เทพเจา้แห่งความซื่อสัตย์ ภายในใหญ่โตอลังการมากและยังมี

สงิโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มีมูลค่าตัวละ 1 ลา้น

เหรยีญไตห้วนั 

 



 
 

 

   ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี

น าทา่นสูท่ ีพ่กัโรงแรม Sky 1 Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:(เมอืงเจยีอ ี)้ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม       ฟารม์แกะชงิจ ิง้ – วดัจงไถฉ่านซือ่ – ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต                              เชา้,เทีย่ง--                                                                        

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ฟารม์แกะชงิจิง้ ที่แห่งน้ีถูกขนานนามวา่ “สวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั”ฟารม์แกะ

ชงิจิง้หรอืทีรู่จ้ักกนัในชือ่ “Foggy Eden” ฟารม์แกะเกา่แกข่องประเทศ

ไตห้วัน เลี้ยงแกะอยู่บนภูเขา สภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นแบบ

ประเทศนวิซแีลนด ์ภายในฟารม์มกีารปลูกตน้ไมแ้ละผลไมเ้มืองหนาว

ไวท้ั่วบรเิวณ อาท ิกวี,ี ลูกแพร,์ ลูกพลัม และลูกพีช มีสวนดอกไมก้ึง่

เขตรอ้นนานาพรรณอย่าง ดอกลลิลี่, ทิวลปิ และแคลลาลิลลี่ เป็น

ตน้ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีท่างรัฐบาลสนับสนุนใหค้นมาเทีย่วและเป็น

เขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิซึง่จะแบ่งออกเป็น 2โซนใหญ่ โซนแรกเป็น

ฟารม์ที่ไวเ้ลีย้งแกะ และ บรเิวณชมววิในบรเิวณสนามหญา้ทีเ่ป็นฟารม์

เลีย้งแกะ มีเวทสี าหรับชมการแสดงตดัขนแกะโดยจะมีชาวนวิซแีลนด์

เป็นผูด้แูลฟารม์แห่งน้ี  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษนึง่จรรกพรรดิ ์

จากนัน้เดนิทางสู ่วดัจงไถฉ่านซือ่ วัดนี้ไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดับ

สามของโลกรองจากนครวาตกิัน และวัดมหายานที่ธ ิเบต   

อกีทัง้ยังเป็นวัดทีม่กีารออกแบบใหท้ันสมัยทีส่ดุในไตห้วัน มี

รูปทรงคลา้ยฐานยิงจรวดที่ความสูง 150เมตร โดยใช ้

หนิแกรนติมาเป็นโครงสรา้งทีแ่ข็งแกรง่  ปีค.ศ.1999 ไดเ้กดิ

แผ่นดนิไหวอย่างรนุแรงทีเ่มอืงหนานโถว แผ่นดนิแยก และ

เกดิธรณีสูบกลืนหมู่บา้นหายไป แต่วัดจงไถฉานซือ่กับไม่

เป็นอะไรเลย ยิ่งเป็นการสรา้งความศรัทธาใหก้ับผูค้นใน

ไตห้วันอยา่งมาก  ผูก้อ่ตัง้คอืทา่นพระอาจารยเ์หวยเจวีย๋มหา

เถระ วัดจงไถฉานซือ่มชีือ่เสยีงในดา้นการฝึกสมาธนิกิายเซน

หรือฌานสมาธทิี่สบืทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน 

พระสงฆ์และภกิษุณีมีจ านวนกว่า 1,600 รูป เป็นภกิษุ 400 

รปู เป็นภกิษุณี 1,200 รปู   

จากนัน้น าท่านช๊อปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคน

เดนิมีรา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้และอาหารทานเล่นสไตล์

ไตห้วันเมนูที่ข ึน้ชื่อของที่น่ีไดแ้ก่ชานมไข่มุก อิสระใหท้่านได ้

เลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วนั  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร :เมนูพเิศษบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 

เขา้สูท่ ีพ่กั Renmei Fashion Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: (เมอืงไทจง)       

       

วนัทีส่ ี ่           อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซาน - ตลาดซเิหมนิตงิ                       เชา้,เทีย่ง--                                                                        

เชา้   อาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางกลบัสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วนัและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั 

น าท่านเดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดงัเพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วนั   

จากนัน้น าท่านไดช้อ๊ปป้ิงเครือ่งส าอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วนั 

 

 



 
 

น าท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนึ่งสัญญลกัษณ์

ของประเทศไตห้วัน  สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลกึและ

เทดิทูนอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหล่งรวม รูปภาพ 

สิง่ของต่างๆ ที่เป็นประวตั ิขา้วของเครื่องใชส้ว่นตัวต่างๆ ไปจนถงึ

รถยนตส์่วนตัว และฉากจ าลองการท างานของท่าน แทบทัง้หมด

เกีย่วกบั ท่านนายพล เจยีง ไคเช็ค ตัง้แต่สมัยทีย่ังเป็นลกูศษิย ์ดร.

ซนุยัดเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ โดยภายในจะมี

รูปปั้นท าจากทองสมัฤทธิข์องท่านในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้

แยม้ตา่งจากรูปปั้นของท่านในที่อืน่ๆ ซึง่จะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ท่านจะไดพ้บกับการเปลีย่น

เวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึง่จะมีขึน้ทุก 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี 

จากนั้นน าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึง่มีสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้่านได ้

เลอืกซือ้มากมายในราคาทีถู่กเป็นพเิศษ   

 เทีย่ง            รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร : เมนพูเิศษเสีย่วหลงเปา 

น าท่านไป วดัหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชือ่เสยีงมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุ

เกอืบ 300รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝูเจี๊ ยนชว่งปี ค.ศ.1738 

เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิง่ศักสทิธิต์ามความเชื่อของชาจีนมี

รูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพุทธของจนีแตม่ลีูกผสม

ของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกนัวา่เป็นวดัสไตล์

ไตห้วนั ท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ท่องเทีย่วไม่ควรพลาดของเมอืง

ไทเปวัดหลงซาน แต่เดมิสรา้งขึน้เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอมิเป็น

หลัก แตก็่จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจีนอกีมากกวา่ 100องคท์ี่ดา้นในโดยมาจากทัง้ศาสนา

พุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจา้แม่ทับทมิ ที่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอู เรื่องความซือ้สัตยแ์ละ

หนา้ทีก่ารงาน และเทพเย่วเ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒ่าจันทรา ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 

เดนิทางถึงน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมนิตงิ ย่านชอ้ปป้ิงของ

วัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไตห้วัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่ง

ไทเปหรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปป้ิง

ตามตรอกซอกซอย และเป็นแหล่งนัดเจอกันของวัยรุ่น มีรา้นคา้

รา้นอาหาร แหล่งแฮงเอาต์  สนิคา้ที่น่ีจะมีทัง้สนิคา้แฟชั่นทั่วไป 

และสนิคา้แบรนดเ์นม ยังมีรา้นรองเทา้ใหเ้ลือกอกีมากมาย มีทัง้

แหล่งเสื้อผา้สไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเทา้

ยี่หอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนดท์ี่ดังของญี่ปุ่ นรวมทั ้งยี่หอ้ต่าง เช่น NEWBALANCE, PUMA, 

ADIDAS, NIKE  

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

เขา้สูท่ ีพ่กั The Loft Seaside Hotel *โรงแรมน า้แร ่หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:(เมอืงไทเป)     

             

วนัทีห่า้           อุทยานเหยห๋ลิว่ - หมูบ่า้นจ ิว่เฟ่ิน - ตกึไทเป101 – เอาทเ์ล็ทมอลล ์  

                    สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                           เชา้,---                                                                                       

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เหย๋หลิว่(Yehliu Geopark) หนึ่งใน

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตขิองไตห้วัน พื้นที่ของอุทยานเย่

หลวิมลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร 

มีอายุยาวนานนับลา้นปีมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเล การกัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของ

เปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หนิ

เศยีรราชนีิ และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่

มชีือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วนั และ ทั่วโลก 



 
 

 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) เป็น

ถนนคนเดนิเก่าแกท่ี่มชีือ่เสยีงที่สดุในไตห้วนัโดยสองขา้งทางจะ

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเก่าๆ 

โดยจะมีการประดับโคมไฟสแีดงอยู่ที่ดา้นบนถนนที่เป็นทางลาด

ชันและขัน้บันไดดว้ย สมัยก่อนจิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองที่มี

ชือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้มนัีกขุดทองจ านวนมากพากนัมา

ขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลง

อย่างน่าใจหายผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พียงแตค่วามทรงจ าจนกระทั่งมีการใชจ้ิว่เฟ่ินเป็น

ฉากในการถ่ายท าภาพยนตร"์เปยฉิงเฉิงชือ่"และ"อู๋เหยียนเตอะซันซวิ"ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก

ภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักท่องเทีย่วจ านวนมาก จิว่เฟ่ินมกีจิกรรม มากมาย เชน่ถ่ายรูปมุมถ่ายรูปน่ารักๆในหมู่บา้น 

สนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิที่ยาวที่สดุในหมู่บา้นจิว่เฟ่ิน ช๊อปป้ิงของกนิของ

ฝากขึน้ชือ่ เชน่ รา้นบัวลอยเผอืก,รา้นไอศกรมีโรล,รา้นลกูชิน้ปลาสตูรโบราณ,และโรตสีายไหมอสิระชอ้ปป้ิง

ตามอธัยาศยั              

(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

น าท่านเยี่ยมชมสนิคา้ส่งออกชือ่ดังของไตห้วันที่ศูนย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยที่มีพลังพเิศษ

ชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกายซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติ

ดชีว่ยใหร้่างกายสดชืน่ลดอาการปวด   

เดนิทางสู่ ตกึไทเป101 (ถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้) สัญลักษณ์ของ

เมอืงไทเป เป็นตกึทีสู่งทีส่ดุในไตห้วนั และสงูเป็นอนัดับ 2ของโลก

(ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) ตกึสูงถงึ 509เมตร รูปร่างตัวอาคาร

ไดแ้รงบันดาลใจมากจาก เจดยีข์องจีนทีน่ี่ยังมจีุดชมววิทีส่งูทีส่ดุใน

ไทเปทีช่ัน้ 89 (ไม่รวมคา่ขึน้ชัน้89) ภายในตวัอาคาร มลีูกตุม้ขนาด

ใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหนา้ที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิด

แผ่นดนิไหวและมีลฟิตท์ี่ว ิง่เร็วที่สุดในโลก บรเิวณที่ตัง้ของตกึ ชัน้ 

1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ีข่ายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที่ เอาทเ์ล็ทมอลล ์ เป็นเอา้ท์เลท

จากญี่ปุ่ น ที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วนั ภายใน มีหา้งรา้นและรา้นอาหารกว่า 

200 แบรนดช์ัน้น า พระเอกของที่น่ีคงไม่พน้รองเทา้โอนิซุกะ แลว้กับ

อีกหลากหลายแบรนด์ชั ้นน า  ตั วอย่างแบรนด์ที่ น่ าสนใจ เช่น  

Skechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, Fitflop, 

Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake ส่วนใหญ่ราคาถูกกว่าหา้งใน

ไทย  (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)   

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน 

22.40 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES  เทีย่วบนิที ่CI837  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

01.25น+ เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
 

 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และ

ผูจ้ัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง

หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ

ไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่่าน  



 
หมายเหตุ อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เคร ือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 

จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่า

จอง ค่าทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทั

กอ่นท าการจองต ัว๋เคร ือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

 

***หากลกูคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง

จ่ายคา่ชดเชยเพิม่ ท่านละ 300 NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

** ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง ** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–ไทเป ไทเป–กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก 4คนื พักหอ้งละ 2-3ท่าน  อาหาร

ทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บัตรท่องเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่

น ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้

ครองเป็นไปตามเง ือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ **รวมคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งและคา่ภาษีน ้ามันของสาย

การบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอื

เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักท่องเที่ยว

ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,500 NT ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน

การบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่  
 

 เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทต่อทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันล่วงหนา้ 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบ

ก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเขา้เมือง

ท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไม่รวมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า 

หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้  
 

 

 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้

และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไขของบรษิทัแลว้ 

 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัท่าน

ไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วนัก่อนการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกดิจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต  ิการก่อจลาจล การปฏิวัต ิ

อบุัตเิหตุ และอืน่ ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรือ คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ   

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณท์ีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามที่จองระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืวา่ผูท้่องเที่ยวสละ

สทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารที่ไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายที่ท่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการ

ช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแห่งแบบ

ช าระเต็มมเีงือ่นไข   



 
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร ผูจ้ัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่

ลกูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  

7) การประกันภัย ที่บรษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที่ยว

เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงื่อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท

ถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง

ได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  

8) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

9) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


