
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรกกรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
05.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 

AIRLINESมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารเรอืงกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบตัรที
08.35 น. บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

13.15น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน
กระเป๋าสมัภาระ 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั 
 นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี

เฉียงใตข้องไตห้วัน ถูกลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีดา้นตดิกับทะเล ซงึเมอืงเจยีอมีอีทุยานแห่งชาตถิงึ 
อทุยานดว้ยกนั 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่
ทมีชีอืเสยีงทสีดุในเมอืงเจยีอ ีมสีนิคา้และรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ป เลอืกทาน ไดอ้กีดว้ย

พกัท ี DAY PLUS HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่
 
วนัทสีองรา้นชาอูห่ลง – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน

                     ฟงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
  นําท่านแวะชมิชาอาลซีาน

ละลายไขมนัปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับนําทะเล 
ไทยนยิมซอืกลับเป็นของฝาก
Scenic Area) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิไรช่าอาลซีานทมีชีอืเสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญอ่นัสวยงาม
จากนันเดนิทางต่อสู่อุทานแห่งชาตอิาลีซาน
ภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซงึเป็นอทุยานทมีคีวามสวยงาม และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน เป็นอทุยานที
มสีวยงาม มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วันใหท้่านเดนิชมดมืดํากับ
ธรรมชาตขิองป่าศักดสิทิธอิาลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั อายกุว่า 
ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ์ 
มนีาคม ของทุกปี ทุกทา่นจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพรงัสวยงามไดภ้ายในวดัแหง่น ีแต่
ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนนัๆอกีดว้ย

สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – สนามบนิเถาหยวน – เจยีอ ี– เหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4 แถว S ประตู 9 
มเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารเรอืงกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบตัรที

เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES
บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง

สนามบนิเถาหยวนณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขันตอนของด่านศุลกาก

กลางวนั ดว้ยเมนแูซนวชิ + ชาไตห้วนั (1)  
เจยีอ(ีChaiyi)โดยรถโคช้ปรับอากาศ เมอืงเจยีอ ีเป็นเมอืงหนงึในภาคตะวันตก

ถูกลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีดา้นตดิกับทะเล ซงึเมอืงเจยีอมีอีทุยานแห่งชาตถิงึ 

บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย สเต็กและสลดับารบ์ฟุเฟ่ต ์
หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต (Wenhua Night Market) 
ทมีชีอืเสยีงทสีดุในเมอืงเจยีอ ีมสีนิคา้และรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ป เลอืกทาน ไดอ้กีดว้ย

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน– นงัรถไฟโบราณ – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
แวะชมิชาอาลซีานท ีรา้นชาอูห่ลงชาทขีนึชอืทสีุดของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคุณชว่ย

ละลายไขมนัปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับนําทะเล 
ไทยนยิมซอืกลับเป็นของฝากจากนันนําคณะเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิไรช่าอาลซีานทมีชีอืเสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญอ่นัสวยงาม
จากนันเดนิทางต่อสู่อุทานแห่งชาตอิาลีซานหลังอาหารกลางวันนําท่านชมจุดท่องเทยีวสําคัญต่างๆ
ภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซงึเป็นอทุยานทมีคีวามสวยงาม และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน เป็นอทุยานที
มสีวยงาม มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วันใหท้่านเดนิชมดมืดํากับ

สทิธอิาลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั อายกุว่า 
ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ์ ซงึประมาณกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์
มนีาคม ของทุกปี ทุกทา่นจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพรงัสวยงามไดภ้ายในวดัแหง่น ีแต่

ภาพอากาศในปีนนัๆอกีดว้ยจากนันนําทา่น นงัรถไฟโบราณ 

เหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต  

9 สายการบนิ CHINA 
มเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารเรอืงกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบตัรทนัีงบนเครอืงบนิ 

CHINA AIRLINESเทยีวบนิทCีI838 
ชวัโมง)  

 
หลังจากผ่านขันตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับ

เมอืงเจยีอ ีเป็นเมอืงหนงึในภาคตะวันตก
ถูกลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีดา้นตดิกับทะเล ซงึเมอืงเจยีอมีอีทุยานแห่งชาตถิงึ 3 

สเต็กและสลดับารบ์ฟุเฟ่ต ์(2) 
(Wenhua Night Market) เป็นตลาดกลางคนื

ทมีชีอืเสยีงทสีดุในเมอืงเจยีอ ีมสีนิคา้และรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ป เลอืกทาน ไดอ้กีดว้ย 

หมูบ่า้นสายรุง้ – 

ชาทขีนึชอืทสีุดของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคุณชว่ย
ละลายไขมนัปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับนําทะเล และเป็นของฝากทคีน

อาลซีาน(Alishan National 
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิไรช่าอาลซีานทมีชีอืเสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญอ่นัสวยงาม

หลังอาหารกลางวันนําท่านชมจุดท่องเทียวสําคัญต่างๆ
ภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซงึเป็นอทุยานทมีคีวามสวยงาม และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน เป็นอทุยานที
มสีวยงาม มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วันใหท้่านเดนิชมดมืดํากับ

สทิธอิาลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั อายกุว่า 1,000
งประมาณกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์– 

มนีาคม ของทุกปี ทุกทา่นจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพรงัสวยงามไดภ้ายในวดัแหง่น ีแต่
นงัรถไฟโบราณ กลับลงสูส่ถานนรีถบสั 



 
 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ ภายในอุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (4) 
เดนิทางมุง่หนา้สูเ่มอืงไทจง (Taichung)เมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทเีป็นศนูยก์ลางทางดา้น
การศึกษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนานําทุกท่านเดนิทางไปยัง หมู่บา้นสายรุง้(RAINBOW 
VILLAGE)เป็นหมู่บา้นทถีูกวาดลวดลายต่างๆ ดว้ยสสีันสดๆหลากสมีากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรือกําแพง
ของ หมู่บา้น ซงึในลวดลายนันมทีงัเป็นตัวหนังสอื รูปการ์ตนู หรอืรูปอนืๆทฝีีมอืคลา้ยกับของเด็ก เป็นคนวาด แต่
โดยรวมแลว้ภาพเหล่านีเมือมองดูแลว้กับมีความลงตัวใหค้วามสวยงาม โดย เรืองเหล่าความเป็นมาว่ากันว่า 
หมูบ่า้นแหง่นถีกูสรา้งเพอืเป็นทอียูอ่าศัยของทหารผา่นศกึ  หรอืผูล้ภีัยของพรรคก๊กมนิ ศกึสภาพหมู่บา้นในตอนนัน
ไม่ไดน่้าอยู่ในสมัยปัจจุบัน ไดม้กีาร รือถอน ซงึในระหว่างทไีดม้กีารรอืถอนนัน ไดม้นีายทหารเก่า ชอืว่า Huang 
Yung-fu ไดทํ้าการวาดลวดลายตา่งๆขนึมา เมอืสถานทนีมีนัีกศกึษาในมหาวทิยาลยัใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้กีารพูด
กันตอ่ไปเรอืยๆ ทําใหส้ถานทแีห่งนีมชีอืเสยีง จนรัฐบาลประกาศใหเ้ป็นพนืทอีนุรักษ์ ปัจจุบันจงึหลายเป็นสถานที
ทอ่งเทยีวชอืดงัของเมอืงไทจง 

 



คาํ บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 
  จากนันนําทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ 

จง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟงเจี
ขายมากมายใหทุ้กทา่นไดช้อ้ปปิงกนัอยา่งจุใจ ไมว่า่จะเป็น เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอาง อกีทงั
อาหารทอ้งถนิ หรอือาหารนานาชาตแิบบ 
ของความอร่อย และทีสําคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนีนันมีสนิคา้แบรนด์ทีมักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ 
อยา่งเชน่Onitsuka Tigerลดราคาเยอะทสีดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทสีดุในไตห้วนั

 

 

เมือมาถงึฟงเจียไนท์มาร์เก็ต แนะนํารา้น
รองเทา้ ABC Mart ศนูยร์วมรองเทา้แบรนดต์า่งๆ 
อาทเิช่น Onitsuka Tiger
Converse เป็นตน้ บางรุ่นภายในรา้นถอื
ทถีกูกวา่เมอืเทยีบกบัรุ่นนันๆในไทย

 

 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั... SUN HOT SPRING&RESORT
จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรธ่รรมชาตแิบบสว่นตวัในหอ้งพกัซงึการแชนํ่าแรเ่ชอืวา่ถา้ได้
แชนํ่าแรแ่ลว้จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัทสีามหนานโถว – วดัเหวนิหวู ่– ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 

                     ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
 นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว

ใหญ่ทสีดุของประเทศไตห้วันและไดรั้บการตังชอืเลน่วา่ 
ทา่นนมัสการสงิศักดสิทิธทิ ี
วดัทมีชีอืเสยีงอกีหนงึแห่งของไตห้วัน ตังอยู่ทเีมอืงหนานโถว 
เจา้แหง่ปัญญา)และเทพกวนอู
ใครทไีดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดทจีะมาสกัการะสงิศกัดสิทิธ ิณ วดัแหง่นี

นําทุกทา่นเยยีมชม ภายในวัดทกุท่านจะพบกับ 
ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซงึแสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยงิใหญ่

 

และหากทุกท่านหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด 
วดัเหวนิหวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนงึจุดพกิดัทสีามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม 

การอาหารคํา ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย สกุชีาบูบุฟเฟ่ต ์(5)
เพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market)

จง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟงเจยี โดยตลาดแหง่นถีอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทใีหญท่สีุดในไตห้วนั มขีอง
ขายมากมายใหทุ้กทา่นไดช้อ้ปปิงกนัอยา่งจุใจ ไมว่า่จะเป็น เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอาง อกีทงั
อาหารทอ้งถนิ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทดีงึดูดนดัทอ่งเทยีวใหเ้ขา้มาชมิ
ของความอร่อย และทีสําคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนีนันมีสนิคา้แบรนด์ทีมักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ 

ลดราคาเยอะทสีดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทสีดุในไตห้วนั

ไนท์มาร์เก็ต แนะนํารา้น
ศนูยร์วมรองเทา้แบรนดต์า่งๆ 

Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, 
นภายในรา้นถอืวา่มรีาคา

ทถีกูกวา่เมอืเทยีบกบัรุ่นนันๆในไทย 

SUN HOT SPRING&RESORTหรอืเทยีบเทา่ 
จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรธ่รรมชาตแิบบสว่นตวัในหอ้งพกัซงึการแชนํ่าแรเ่ชอืวา่ถา้ได้
แชนํ่าแรแ่ลว้จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – ไทเป – รา้นสรอ้ยสขุภาพ 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
เมอืงหนานโถว(Nantou)โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้่าเป็นมณฑลที

ใหญ่ทสีดุของประเทศไตห้วันและไดรั้บการตังชอืเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (
 วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple)หรอือกีหนงึชอืเรยีกทรีูจั้กกันในนาม วัดกวนอ ูเป็น

วดัทมีชีอืเสยีงอกีหนงึแห่งของไตห้วัน ตังอยู่ทเีมอืงหนานโถว เป็นทปีระดษิฐานรูปปนัของศาสดาขงจอื 
และเทพกวนอู(เทพเจา้แหง่ความซอืสตัย)์เป็นทนียิมในหมู่นักทอ่งเทยีวและคนไตห้วัน หาก

ใครทไีดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดทจีะมาสกัการะสงิศกัดสิทิธ ิณ วดัแหง่นี

นําทุกทา่นเยยีมชม ภายในวัดทกุท่านจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ตงัอยูด่า้นหนา้ของวดั มมีูลคา่มากถงึ
ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซงึแสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยงิใหญ ่

และหากทุกท่านหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั
วดัเหวนิหวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนงึจุดพกิดัทสีามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม 

(5) 
Fengjia Night Market)ตงัอยู่ทเีมอืงไท

โดยตลาดแหง่นถีอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทใีหญท่สีุดในไตห้วนั มขีอง
ขายมากมายใหทุ้กทา่นไดช้อ้ปปิงกนัอยา่งจุใจ ไมว่า่จะเป็น เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอาง อกีทงั

มากมายทดีงึดูดนดัทอ่งเทยีวใหเ้ขา้มาชมิลมิรส
ของความอร่อย และทีสําคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนีนันมีสนิคา้แบรนด์ทีมักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ 

ลดราคาเยอะทสีดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทสีดุในไตห้วนั 

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรธ่รรมชาตแิบบสว่นตวัในหอ้งพกัซงึการแชนํ่าแรเ่ชอืวา่ถา้ได้
แชนํ่าแรแ่ลว้จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 

รา้นสรอ้ยสขุภาพ – 

โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้่าเป็นมณฑลที
Taiwan (แผ่นดนิแม่แห่งไตห้วัน)นํา

หรอือกีหนงึชอืเรยีกทรีูจั้กกันในนาม วัดกวนอ ูเป็น
เป็นทปีระดษิฐานรูปปนัของศาสดาขงจอื (เทพ
เป็นทนียิมในหมู่นักทอ่งเทยีวและคนไตห้วัน หาก

ใครทไีดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดทจีะมาสกัการะสงิศกัดสิทิธ ิณ วดัแหง่น ี

ตวั ตงัอยูด่า้นหนา้ของวดั มมีูลคา่มากถงึ1 

ทุกทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-จนัทราเพราะ
วดัเหวนิหวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนงึจุดพกิดัทสีามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  



  จากนันนําทกุทา่นไปยังภายในวดัเพอืสกัการะบชูาสงิศกัดสิทิธภิายในวดั ซงึจะแบง่ออกเป็น 

จุดทหีนงึ : องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในท่านังบนบัลลงค ์
ความประสบสาํเร็จในหนา้ทกีารงาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัย
นยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตงัค ์มาวนรอบกระถางธปู 
ของหยกตาแมว 

จดุทสีอง :หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่นังบนบัลลังคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจอื ตรงจุดนีมักนยิมขอ
พรเกยีวกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกยีวกบัสตปัิญญา

จดุทสีาม : หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นทปีระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจอื 
การเรยีนหรอืเกยีวกบัสตปัิญญา

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ

จากนันนําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ
หนงึทเีป็นทนีิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจะมจีุดสําคัญททีอ่งเทยีวมากมาย ทะเลสาบแห่งนมีคีวาม
ยาวถงึ 33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก 
พระถังซมัจังทวีดัพระถงัซมัจ ั

 

จากนันนําทกุทา่นไปยังภายในวดัเพอืสกัการะบชูาสงิศกัดสิทิธภิายในวดั ซงึจะแบง่ออกเป็น 

องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในท่านังบนบัลลงค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกยีวกับเรอืงของ
ความประสบสาํเร็จในหนา้ทกีารงาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย
นยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตงัค ์มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพอืเป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี

หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่นังบนบัลลังคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจอื ตรงจุดนีมักนยิมขอ
พรเกยีวกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกยีวกบัสตปัิญญา 

หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นทปีระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจอื ตรงจุดนีมักนยิ
การเรยีนหรอืเกยีวกบัสตปัิญญา 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูปลาประธานาธบิด ี

ทา่นลงเรอืสําหรับคณะลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา(Sun Moon Lake)
หนงึทเีป็นทนีิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจะมจีุดสําคัญททีอ่งเทยีวมากมาย ทะเลสาบแห่งนมีคีวาม

กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก 
วดัพระถงัซมัจงัทอีันเชญิมาจากชมพูทวปี 

 

จากนันนําทกุทา่นไปยังภายในวดัเพอืสกัการะบชูาสงิศกัดสิทิธภิายในวดั ซงึจะแบง่ออกเป็น 3 จดุดว้ยกนั ดงัน ี

ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกยีวกับเรอืงของ
อันตราย เป็นตน้ ตรงจุดนีคนไตห้วันมัก

รอบ เพอืเป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี

หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่นังบนบัลลังคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจอื ตรงจุดนีมักนยิมขอ

ตรงจุดนมีักนยิมขอพรเกยีวกับการศกึษา

 

ปลาประธานาธบิด ี(7) 

Sun Moon Lake)เป็นสถานททีอ่งเทยีวอกีจุด
หนงึทเีป็นทนีิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจะมจีุดสําคัญททีอ่งเทยีวมากมาย ทะเลสาบแห่งนมีคีวาม

กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิอง



กรณีถา้ทะเลสาบสรุยัิน
ละ 50NTD 

 

 

 

 

 

   

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืง
การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 
ลา้นคนพาท่านแวะชมศูนย ์
และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทังมชีมหยกไตห้วัน 
และปะการังแดง เครอืงประดับลําค่าของชาวไตห้วันตังแต่โบราณ
ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market
ชือเสียงโด่งดงัอีกด้วย โดยตลาดแห่งนีท่านสามารถเลือกซือของกนิ ของฝาก เสือผ้า ร ้องเท้า 
เครอืงสําอางค ์กระเป๋า หรอือนืๆ อกีมากมาย
ภายในตลาดมโีซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชนัใตด้นิ หรอืเรยีกวา่ 
FOOD COURT และของททีุกท่านไม่ควรพลาดยังทแีห่งนีเมอืมาเยอืน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยักษ์ 

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา ทําการปิดไม่ใหทํ้าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่น

หากมาไตห้วันอกีเมนูทไีม่แนะนําไม่ได ้นันคอื 
เมอืมาถงึทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ตอ้งมาทรีา้นอาม่าทถีอืว่าเป็นเจา้
แรกและเจา้เดยีวทไีดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสตูรลับเฉพาะของ
อาม่าทําใหไ้ขต่ม้ใบชามกีลนิหอมจากสมุนไพรตา่งๆ สําหรับรสชาด
นันจะมรีสเค็มทานเพลนิ ยงิทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ
สรุยิัน จันทราแลว้นัน ยงิทําใหฟิ้นแน่นอน 

เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง
การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 

พาท่านแวะชมศูนย ์สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนยีม)ทเีป็นเครืองประดับเพอืสขุภาพ มทีังแบบสรอ้ยขอ้มือ 
และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทังมชีมหยกไตห้วัน 
และปะการังแดง เครอืงประดับลําค่าของชาวไตห้วันตังแต่โบราณจากนันนําทา่นสนุกสนาน

Shilin Night Market)เป็นตลาดกลางคนืทถีอืวา่ใหญท่สีุดในกรุงไทเป และมี
ชือเสียงโด่งดงัอีกด้วย โดยตลาดแห่งนีท่านสามารถเลือกซือของกนิ ของฝาก เสือผ้า ร ้องเท้า 
เครอืงสําอางค ์กระเป๋า หรอือนืๆ อกีมากมายดว้ยความทตีลาดแห่งนีเดนิทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า 
ภายในตลาดมโีซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชนัใตด้นิ หรอืเรยีกวา่ 

และของททีุกท่านไม่ควรพลาดยังทแีห่งนีเมอืมาเยอืน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยักษ์ 

รษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่น

 

หากมาไตห้วันอกีเมนูทไีม่แนะนําไม่ได ้นันคอื ไขต่ม้ใบชา 
เมอืมาถงึทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ตอ้งมาทรีา้นอาม่าทถีอืว่าเป็นเจา้
แรกและเจา้เดยีวทไีดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสตูรลับเฉพาะของ
อาม่าทําใหไ้ขต่ม้ใบชามกีลนิหอมจากสมุนไพรตา่งๆ สําหรับรสชาด
นันจะมรีสเค็มทานเพลนิ ยงิทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ

ลว้นัน ยงิทําใหฟิ้นแน่นอน  

เมอืงหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง
การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 

ทเีป็นเครืองประดับเพอืสขุภาพ มทีังแบบสรอ้ยขอ้มือ 
และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทังมชีมหยกไตห้วัน 

ทา่นสนุกสนานกับการชอ้ปปิงในย่าน 
เป็นตลาดกลางคนืทถีอืวา่ใหญท่สีุดในกรุงไทเป และมี

ชือเสียงโด่งดงัอีกด้วย โดยตลาดแห่งนีท่านสามารถเลือกซือของกนิ ของฝาก เสือผ้า ร ้องเท้า 
ดว้ยความทตีลาดแห่งนีเดนิทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT 

ภายในตลาดมโีซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชนัใตด้นิ หรอืเรยีกวา่ SHILIN NIGHT MARKET 
และของททีุกท่านไม่ควรพลาดยังทแีห่งนีเมอืมาเยอืน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซงึที



ไตห้วันราคาถูกกว่าทขีายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทังยังถือไดว้่าเป็นตน้กําเนิดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได ้
นอกจากยังมชีานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ 

 

คาํ  อสิระอาหารคํา ณ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG

วนัทสีหีมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ 

                     เช็ค – ซเีหมนิตงิ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
หลังจากนันเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน
เฟิน ปัจจบุนัเป็นสถานททีอ่งเทยีวทเีป็น
ดงัเดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชนืชมววิทวิทศัน ์รวมทงัเลอืกชมิและซอืชาจาก
รา้นคา้ มากมาย 

แนะนําของอร่อย บวัลอยสไตลไ์ตห้วนั
บัวลอยเผือกและเป็นขนมขนึชอืของจวิเฟินเลยก็ว่า

คาถูกกว่าทีขายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทังยังถือไดว้่าเป็นตน้กําเนิดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได ้
นอกจากยังมชีานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  

แนะนําของกนิอร่อยๆ ไก่ทอดยกัษ ์
ทอดชอืดงัทเีป็นทนียิมในนักทอ่งเทยีวและคนไตห้วัน 
ชนิจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนือไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก 
สว่นตวัแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกนิไป
รา้นไม่ไดม้ีแค่เฉพาะไก่ทอดชินใหญ่ไวบ้ริการอย่างเดียว ยังมี
หลากหลายเมนูใหท้า่นไดเ้ลอืกทานอกีดว้ย
 

ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั

CHATEAU DE CHINE SINJHUANGหรอืเทยีบเทา่ 

อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – รา้นเครอืงสําอาง – อนสุรณ์สถานเจยีงไค

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน (Jiufen Old Street)ทตีังอยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จวิ

เฟิน ปัจจบุนัเป็นสถานททีอ่งเทยีวทเีป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงในไตห้วนั 
ดงัเดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชนืชมววิทวิทศัน ์รวมทงัเลอืกชมิและซอืชาจาก

บวัลอยสไตลไ์ตห้วนัเป็น
และเป็นขนมขนึชอืของจวิเฟินเลยก็ว่า

คาถูกกว่าทีขายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทังยังถือไดว้่าเป็นตน้กําเนิดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได ้

ไก่ทอดยกัษ ์HOT-STAR รา้นไก่
ทอดชอืดงัทเีป็นทนียิมในนักทอ่งเทยีวและคนไตห้วัน ทรีา้นนีไกท่กุ
ชนิจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนือไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก 
สว่นตวัแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกนิไป ราคาชนิละ 70 NTD และที
รา้นไม่ไดม้ีแค่เฉพาะไก่ทอดชินใหญ่ไวบ้ริการอย่างเดียว ยังมี
หลากหลายเมนูใหท้า่นไดเ้ลอืกทานอกีดว้ย 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

อนสุรณ์สถานเจยีงไค 

ตังอยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จวิ
ถนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบ

ดงัเดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชนืชมววิทวิทศัน ์รวมทงัเลอืกชมิและซอืชาจาก

 



ได ้บัวลอยของไตห้วันจะชนิใหญ่กว่าและเนือหนึบ
กว่ามากแต่ละสก็ีคนละรสและมคีวามหนึบไม่เท่ากัน
สว่นนําเชอืมจะเป็นนําถวัเขยีวหอมๆหวานๆสามารถสงั
ไดท้งัแบบรอ้นและเย็น 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟีู้ ดสไตลไ์ตห้วนั (9) 

นําทา่นเทยีวชม อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ (YehliuGeopark Park)อทุยานแห่งนีตงัอยู่ทางสว่นเหนือสดุของ
เกาะไตห้วัน มลีักษณะพนืทเีป็นแหลมยนืไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนําทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขด
หนิงอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตนืตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซงึมชีอืเสยีงโดง่ดงัไป
ทวัโลก 

 

หลงัจากนันนําทา่นแวะรา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop)ทมีเีครอืงสําอางรวมถงึพวกยา / นํามัน / ยานวดทขีนึ
ชอืของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างเต็มทนํีาท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai 
Shek Memorial Hall)ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซงึใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้ง
แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 แสนตารางเมตร  

 



 
ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทหีาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน
จะมรีูปปันทําจากทองสมัฤทธิ
ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา
ของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์
แสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อีกทงัทงัยงัมีการจดัโชวส์งิของเครอืงใช้ รวมถงึ
ภาพถ่าย และอกีหนงึพเิศษหากใครไดม้าเยยีมทแีห่งนคีอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีุกๆตน้ชวัโมง 
ตงัแตเ่วลา 10:00-16:00 

คาํ  อสิระอาหารคํา ณ ซเีหมนิตงิ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ
ในกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชนัททีนัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั 
สนิคา้แฟชนั เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์หรอืของ กฟิช้อปมากมายทมีใีหอ้พัเดทแฟชนั
เรอืยๆไม่ว่าจะเป็นของทมีีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อกีทังสนิคา้มีแบรนดข์องทนีียังถือไดว้่ามีราคาทถีูกเหมาะ
สาํหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น เป็นอาหารเลอคา่ทคีณุ
ตอ้งลองสักครังในชวีติ ระดับความเหม็นของเตา้หูนั้นมี 
ระดับ กลนิเหม็นสดุแนะนําเป็นแบบตม้
แนะนําเป็นแบบย่าง, และกลนิเหม็นเบาสดุแนะนําเป็นแบบ
ทอด สาํหรับรสชาดตอ้งทานกับซอสรสเด็ด ทานคูก่ับผักดอง
เครืองเคยีงแลว้นัน หากใครไดล้มิลองตอ้งเป็นเมนูในดวงใจ
อกี 1 เมนูแน่นอน  

 
 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทหีาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน
จะมรีูปปันทําจากทองสมัฤทธปิระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่นงัขนาดใหญท่มีใีบหนา้ยมิแยม้ และจะมี

นายตลอดเวลาและทกํีาแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง
คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทชีนัลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดั

แสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อีกทงัทงัยงัมีการจดัโชวส์งิของเครอืงใช้ รวมถงึ
ภาพถ่าย และอกีหนงึพเิศษหากใครไดม้าเยยีมทแีห่งนคีอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีุกๆตน้ชวัโมง 

00 ของทกุวนั 

ซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

ซเีหมนิตงิ(Xi Men Ding) ตังอยู่ในเมอืงไทเป ทแีหง่นเีปรยีบเสมอืน สยามแสควร์
ในกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชนัททีนัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะ
สนิคา้แฟชนั เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์หรอืของ กฟิช้อปมากมายทมีใีหอ้พัเดทแฟชนั

ไม่ว่าจะเป็นของทมีีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อกีทังสนิคา้มีแบรนดข์องทนีียังถือไดว้่ามีราคาทถีูกเหมาะ
สาํหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิงกันอยา่งจใุจ 

เป็นอาหารเลอคา่ทคีณุ
ตอ้งลองสักครังในชวีติ ระดับความเหม็นของเตา้หูนั้นมี 3 
ระดับ กลนิเหม็นสดุแนะนําเป็นแบบตม้, กลนิเหม็นปานกลาง

และกลนิเหม็นเบาสดุแนะนําเป็นแบบ
ทอด สาํหรับรสชาดตอ้งทานกับซอสรสเด็ด ทานคูก่ับผักดอง

ไดล้มิลองตอ้งเป็นเมนูในดวงใจ

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทหีาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถานโดยภายใน
ในทา่นงัขนาดใหญท่มีใีบหนา้ยมิแยม้ และจะมี

และทกํีาแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง
โซนทชีนัลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดั

แสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อีกทงัทงัยงัมีการจดัโชวส์งิของเครอืงใช้ รวมถงึ
ภาพถ่าย และอกีหนงึพเิศษหากใครไดม้าเยยีมทแีห่งนคีอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีุกๆตน้ชวัโมง 

ทแีหง่นเีปรยีบเสมอืน สยามแสควร์
ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะ

สนิคา้แฟชนั เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์หรอืของ กฟิช้อปมากมายทมีใีหอ้พัเดทแฟชนั
ไม่ว่าจะเป็นของทมีีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อกีทังสนิคา้มีแบรนดข์องทนีียังถือไดว้่ามีราคาทถีูกเหมาะ

 



 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANGหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้วดัหลงซาน – รา้นพายสบัปะรด – นงักระเชา้เมาคง – ขนึตกึไทเป 101 (รวมชนั 89) – 

MITSUI OUTLET PARK – สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

นําทุกท่านไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดทเีกา่แก่และมชีอืเสยีงของคนไตห้วัน วัดแห่งนีมี
อายุราวๆเกอืบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเรอืงการงาน การเรยีน ทสีําคญัเรอืงความรกั เชอืกนัวา่ใครทไีม่
ประสบความสําเร็จเรอืงความรกั ใหม้าขอพรทวีดัแหง่น ีแลว้ความรกัจะกลบัมาดขีนึ 

 

นําทา่นเลอืกซอืของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop)ขนมยอดนิยมของไตห้วัน (ขนมพาย
สบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เสยีวหลงเปา ณ DIN TAI FUNG อาหาร   
มชิลนิ 1 ดาว (11) 
นําทา่นนงักระเชา้เหมาคงหรือMaokong Gondola เป็นกระเชา้สําหรับนังขนึเขาเหมาคงซงึเป็นอกีหนงึแหล่ง
ท่องเทยีวสําคัญของเมืองไทเปพบกับความตนืเตน้ขณะนังกระเชา้ลอยฟ้าเหมาคงกอนโดลาทพีาคุณโลดแล่น
เหนอืเมอืงไทเปสมัผัสววิทวิทศันข์องเมอืงไทเปไดจ้ากบนกระเชา้ทลีอยอยูบ่นความสงูเกอืบ 300 เมตร 
 



    

 
จากนันนําทา่นขนึไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101)รวมชมววิชนั 89 ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคู่กับแลนดม์าร์คของ
ประเทศไตห้วนั ตกึทมีคีวามสงูเป็นอนัดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซงึมคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซงึ
ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทรีวบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาท ิALDO, BOTTEGA VENETA, 
BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, GUCCIM, GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS 
VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM, OMEGA, PANERAI, PRADA, 
POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, TAG HEUER, VERSACE, ZARA  เป็นตน้  

 



จากนันนําทุกท่านชอ้ปปิงแบบจัดเต็มท ีMitsui Outlet Park สวรรคข์องนกัชอ้ปทงัหลาย โดยททีุกทา่น
สามารถซอืรองเทา้ กระเป๋า หรอือนืๆอกีมากมาย ทเีป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิอาท ิONITSUKA, 
CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  

คาํ อสิระอาหารคํา ณ MITSUI OUTLET PARKเพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงของทา่น 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
22.35 น. บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA AIRLINESเทยีวบนิทCีI837 บรกิารอาหาร

และเครอืงดมืบนเครอืง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง)  
01.20+1 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
 

 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทตีอ้งออกตวัภายใน เครอืงบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกตวัโดยสาร กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงั 

เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนเทยีวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
มเิชน่นนั ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดทงัสนิ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร 

 
 
 

ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
ทงันขีนึอยูต่ามความเหมาะสม 

**กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง ทงัทกีรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทงัสนิ 

และขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

 

อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั5 วนั 4 คนื  
CHINA AIRLINES 

ไตห้วนั เจยีอ ีไทจง หนานโถว ไทเป [เลทสโ์ก สงกรานตต์วัพอ่] 
 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
หอ้งละ2-3 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วม
ตวัเครอืงบนิ 

10 – 14 เมษายน 2563 29,999 6,500 13,999 

12 – 16 เมษายน 2563 29,999 6,500 13,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 8,900 บาท** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีเพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนยีม, ปะการงัสแีดง ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไม่ซอืขนึอยูก่บัความ



พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื
หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวน
เงนิ 5,200 NT /ทา่น 

 

**โรงแรมทพีกั และโปรแกรมทอ่งเทยีวอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 
**การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา** 

 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนอืงจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซี่าสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถ
พํานักในไตห้วนัไดไ้มเ่กนิ 14 วนั หากทางไตห้วนัประกาศกลบัมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการขอวซีา่ตามทาง
สถานฑตูไตห้วนักําหนด 

ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท ์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอื รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 

 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000บาทตอ่ทา่นเพอืสาํรองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอ

เจนซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ(ีผูม้ีชอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 



2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีด ้
จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรียมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัว
เครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทงัหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์สีาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 

2. ทัวร์นีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทังหมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสาํหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํา นําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทางและอนืๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครืองบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซ ีมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา  

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่น
ใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธไิม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพิมขนึของนักท่องเทยีว ทมีไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตรา  แลกเปลยีน เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน   

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชนิ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ชนิ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน ถา้ สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
1.1 สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีาํรองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ี

2.1 แบตเตอรีสํารองสามารถนําใส่กระเป๋าตดิตัวถือขนึเครืองบนิไดใ้นจํานวนและปริมาณทจํีากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี
สาํรองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAhหรอืนอ้ยกวา่ 100Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  

2.2 แบตเตอรสีํารองทมีคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000mAhหรือ 100-160Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น 

2.3 แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAhหรอื 160Whหา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณ ี
3. หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณ ี

**************************************** 


