
  
 

 

 
 

CI-202:TAIWAN SO COOL   
ไทเป-ไทจง-เหยห่ลิว่-จิว่เฟ่ิน-ฟารม์แกะชงิจ ิง้-อทุยานอาหลซีนั 5วนั4คนื 

 

∞ สวสิเซอรแ์ลนดไ์ตห้วนั ฟารม์แกะชงิจ ิง้  
∞ อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี 
∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเชคอนิกบั ตกึ 101  

∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
∞ วดัจงไถฉ่านซือ่ ศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดบัสามของโลก 

∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 
∞ อุทยานเหยห่ลิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้

∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
∞ หมูบ่า้นสายรุง้ สถานทีเ่ช็คอนิชคิๆ 

∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 
∞ ชอ้ปป้ิงสุดฟิน ฟงเจ ีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ เหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต มติซุยเอา้ทเ์ลท   

 

เมนูพเิศษ:ปลาประธานาธบิด,ีเสีย่วหลงเปา,เมนูนึง่จกัรพรรด,ิสเต็กสลดับารไ์ตห้วนั,บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

พกัโรงแรม:เจีย้อี ้1คนื หนานโถว 1คนื ไทจง 1คนื  ไทเป(โรงแรมนํา้แร)่ 1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES บนิตรงสูไ่ทเป  
เดนิทาง กุมภาพนัธ-์ตลุาคม63  



  
 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
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 ตลุาคม 63 19,900 5,500 25 

9-13 ตลุาคม 63 20,900 5,500 25 

16-20 ตลุาคม 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,เย็น 
05.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  โซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประต ู4 เคาเตอรเ์ช็คอนิ  S 

สายการบนิ CHINA AIRLINES (รับเอกสารตา่งๆพรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจาก เจา้หนา้ที่) กระเป๋าทกุใบ

จะตอ้งฝากใหก้บั ทางเจา้  หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบาย

รักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

08.35 น. เดนิทาง สู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั  โดยสายการบนิ  CHINA 

AIRLINES เทีย่วบนิทีC่I838 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

13.15 น.      เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน  

(เวลาทีไ่ตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชัว่โมง )  ไตห้วัน เป็นเกาะทีม่พีืน้ที่
เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12เทา่ตัง้อยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวันออก
เฉียงใตข้องจนีป ระมาณ 160 กโิลเมตร  ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป  เป็นเมอืง

หลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุ และเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม 
เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 

ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก  
หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่งบนรถบสั)   
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดบัที ่3 ของ

มณฑลไตห้วัน ปัจจุบันเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ
ไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลยัและสถาบันอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกว่าเมอืงไทเปเทา่นัน้
ขณะเดยีวกนัยังเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้

ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอื ว่าเป็นเมอืงที่
สะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหว่างทางทา่น  จะไดช้มทวิทศันส์องขา้งทางทีส่วยงาม    
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนี 
เหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตัง๋หลงัจากทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้มกบัเจยีงไคเชค็ ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไท
จงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารกก๊

มนิตัง๋ บา้นแตล่ะหลงัจะถกูแตง่แตม้  ตามผนังและกําแพงในหมู่บา้น  ดว้ยสสีันตระการตาเหมาะแกก่าร
ถา่ยรูปอย่างมาก ไม่เวน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตวัการต์นูไปทัว่ทัง้หมู่บา้น 

จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจีย๊อ ี ้
นําทา่นชอ๊ปป้ิง ตลาดเหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืชือ่ดงัของเมอืงเจยีอี ้ทา่นสามารถซือ้ของกนิ 
ของฝาก ไดต้ามอัธยาศยั  

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร:เมนพูเิศษ สเต็กสลดับาร ์



  
 

:เขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Discover หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:(เมอืงเจีย๊อ ี)้ 
                       (ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง        อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่  

                                                                                                                                           เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางขึน้ เขาสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลซี าน อา

หลซีนั  (อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม ตัง้อยู่ทีเ่มอืงเจยีอี ้
(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน  กจิกรรมหลกัของการมา

เยอืนทีน่ี่คอื เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบรา ณ
ไปชมพระอาทติยข์ ึน้ ซ ึง่เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงาม และมี
ชือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ในฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพรั่ง

พรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 และ
เดอืน 4เทา่นัน้   นําทา่นเดนิชมดืม่ดํา่กบัธรรมชาตขิองป่าศกัดิส์ทิธิ์

อาลซีนัโดยตลอดสองเสน้ทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัตน้สนสงูชนั , ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างตา่งๆ  และตน้ไม ้
นานาพันธุ ์ซ ึง่เป็นอุทยานทีย่ังมคีวามสมบูรณ์อยู่มาก   ภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพีน่อ้ง ซึง่เป็น
ทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบทีนํ่าสายน้ําจากสองจุดมารวมกนัอยู่ทีท่ะเลสาบแห่งนี้ 

พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพันปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้
สนแตล่ะตน้มอีายุมากกว่ารอ้ยปี  พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้มสวนสนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวาม
สวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายุมากกว่ารอ้ยปี  

นําทา่นแวะ ชมิชา ชาทอ้งถิน่ข ึน้ชือ่ของไตห้วัน รสชาตดิดีเีหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวนําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินั
จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมี

ทศันียภาพของน้ําและภเูขาทีส่วยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ 

หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้ถนนรอบ
ทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลกัษณะภมูปิระเทศทีโ่ดด  
เดน่ ทําใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว

ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะวา่สรุยิันจันทรา  นําทา่นสู ่วดัพระถงั
ซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถงัซมัจั๋งทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปีหลงั 

จากลอ่งเรอืกลบั นําทา่นนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ 
วดัเหวนิหวู ่หนึง่วัดศกัดิส์ทิธิข์องประเทศไตห้วัน เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า 

วัดบุ๋นบู ้เป็นทีป่ระดษิฐานของ ขงจือ้ เทพแห่งปัญญา และ เทพเจา้
กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์ภายในใหญ่โตอลงัการมาก 
และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตวั ทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 

   คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร:เมนพูเิศษ ปลาประธานาธบิด  ี
:นําทา่นสูท่ ีพ่กัโรงแรม Sky 1 Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:(เมอืงเจยีอี)้ 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัฯจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

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

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์แกะชงิจ ิง้ ทีแ่ห่งนี้ถกูขนานนามว่า “สวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน”ฟารม์แกะ
ชงิจิง้หรอืทีรู่จ้ักกนัในชือ่ “Foggy Eden” ฟารม์แกะเกา่แกข่องประเทศไตห้วัน เลีย้งแกะอยู่บนภเูขา สภาพ

ภมูปิระเทศโดยรอบเป็นแบบประเทศนวิซแีลนด ์ภายในฟารม์มกีารปลกูตน้ไมแ้ละผลไมเ้มอืงหนาวไวท้ัว่
บรเิวณ อาท ิกวี,ี ลกูแพร,์ ลกูพลมั และลกูพชี มสีวนดอกไมก้ ึง่เขตรอ้นนานาพรรณอย่าง ดอกลลิลี,่ ทวิลปิ 
และแคลลาลลิลี ่เป็นตน้ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีท่างรัฐบาลสนับสนุนใหค้นมาเทีย่วและเป็นเขตอนุรักษ์

ธรรมชาต ิซึง่จะแบ่งออกเป็น 2โซนใหญ่ โซนแรกเป็นฟารม์ทีไ่วเ้ลีย้งแกะ และ บรเิวณชมววิในบรเิวณสนาม
หญา้ทีเ่ป็นฟารม์เลีย้งแกะ มเีวทสีาํหรับชมการแสดงตดัขนแกะโดยจะมชีาวนวิซแีลนดเ์ป็นผูด้แูลฟารม์แห่งนี ้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษนึง่จรรกพรรดิ ์

จากนัน้เดนิทางสู ่วดัจงไถฉ่านซือ่ วัดนี้ไดร้ับการกลา่วขานวา่เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอันดับ
สามของโลกรองจากนครวาตกิัน และวัดมหายานทีธ่เิบต   อกีทัง้ยังเป็นวัดทีม่กีารออกแบบให ้

ทันสมัยทีส่ดุในไตห้วัน มรีปูทรงคลา้ยฐานยงิจรวดทีค่วามสงู 150เมตร โดยใชห้นิแกรนติมาเป็น
โครงสรา้งทีแ่ข็งแกรง่  ปีค.ศ.1999 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรงทีเ่มอืงหนานโถว แผน่ดนิแยก 

และเกดิธรณีสบูกลนืหมูบ่า้นหายไป แตวั่ดจงไถฉานซือ่กับไมเ่ป็นอะไรเลย ยิง่เป็นการสรา้งความ
ศรัทธาใหก้ับผูค้นในไตห้วันอยา่งมาก  ผูก้อ่ตัง้คอืทา่นพระอาจารยเ์หวยเจวีย๋มหาเถระ วัดจงไถ



  
 

ฉานซือ่มชีือ่เสยีงในดา้นการฝึกสมาธนิกิายเซนหรอืฌานสมาธทิีส่บื

ทอดมาจากปรมาจารยฮ์ุย่เหนงิในจนี พระสงฆแ์ละภกิษุณีมจํีานวน
กวา่ 1,600 รปู เป็นภกิษุ 400 รปู เป็นภกิษุณี 1,200 รปู   
จากนัน้นําทา่นชอ๊ปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมี

รา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วันเมนูทีข่ ึน้
ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้กช่านมไขมุ่ก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ 

พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน  
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร :เมนพูเิศษบฟุเฟ่ตช์าบู

ไตห้วนั 

:เขา้สูท่ ีพ่กั Renmei Fashion Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: (เมอืงไทจง)     
         

วนัทีส่ ี ่           อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซาน - ตลาดซเิหมนิตงิ                       เชา้,เทีย่ง--                                                                        

เชา้   อาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่ กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน 
เดนิทางถงึ ทา่นเดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดงัเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอันขึน้ชือ่ของ
ไตห้วัน   จากนัน้นําทา่นไดช้อ๊ปป้ิงเครือ่งสาํอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วัน 

นําทา่นไปชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนึง่สญัญลกัษณ์ของประเทศไตห้วัน  สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 

1976 เพือ่เป็นการรําลกึและเทดิทนูอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รูปภาพ ส ิง่ของตา่งๆ 

ทีเ่ป็นประวัต ิขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตวัตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตส์ว่นตวั 
และฉากจําลองการทํางานของทา่น แทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล 
เจยีง ไคเชค็ ตัง้แตส่มัยทีย่ังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้ว

มาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ โดยภายในจะมรีูปปั้นทําจากทองสมัฤทธิ์
ของทา่นในทา่น่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูปปั้นของทา่น
ในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ทา่นจะไดพ้บกบั

การเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้นทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่
จะมขี ึน้ทกุ 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แห่งนี ้

จากนัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่
มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ   

 เทีย่ง            รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร:เมนพูเิศษเสีย่วหลงเปา 

นําทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ
แห่งหนึง่ของเมอืงไท เป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมอืงเกา่ มี อายุเกอืบ  300

รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยค นจนีชาวฝูเจี๊ ยนชว่งปี  ค.ศ.1738 เพือ่เป็ น
สถานทีส่กัการะบูช าส ิง่ศกัสทิธิต์ามความเชือ่ของชาจนีมี รูปแบบ
ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพุทธของจนีแตม่ลีกูผสมของความ

เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําให ้
ทีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไม่ควรพลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน 

แตเ่ดมิสรา้งข ึน้เพือ่สกัการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลกั แตก่็จะมเีทพเจา้
องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกว่า 100องคท์ีด่า้นในโดยมา
จากทัง้ศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจื๋อ เชน่ เจา้แม่ทบัทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การเดนิทาง,เทพเจา้กวนอู เรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และ
เทพเย่วเ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดง ให ้

สมหวังดา้นความรัก 

เดนิทางถงึนําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ ย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นทีม่ี

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของไตห้วัน มฉีายาว่า ฮาราจูกแุห่งไทเปหรอืทีค่น

ไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปป้ิงตามตรอกซอกซอย 
และเป็นแหลง่นัดเจอกนัของวัยรุ่น มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สนิคา้ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทัว่ไป 
และสนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้สไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคน

ทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่งัของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  

(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
:เขา้สูท่ ีพ่กั The Loft Seaside Hotel *โรงแรมนํา้แร ่หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:(เมอืงไทเป)   
 

 
 

 



  
 

 
               

วนัทีห่า้           อุทยานเหยห๋ลิว่ - หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน - ตกึไทเป101 – เอาทเ์ล็ทมอลล ์  
                    สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                           เชา้,---                                                                                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่(Yehliu Geopark) หนึง่ใน

สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วัน พืน้ทีข่องอุทยานเย่หลวิมี
ลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มอีายุ

ยาวนานนับลา้นปีมลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกดั
กร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก

ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และ
รองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงทัว่ทัง้
เกาะไตห้วัน และ ทัว่โลก 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน(Jiufen Old Street) เป็นถนน

คนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วันโดยสองขา้งทางจะเต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมี
การประดบัโคมไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาดชนัและ
ขัน้บันไดดว้ย สมัยกอ่นจิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แต่

สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหม
ขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้นพากนั
อพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจําจนกระทัง่มกีารใชจ้ ิว่

เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร"์เปยฉงิเฉงิชือ่"และ"อู๋เหยยีน
เตอะซนัซวิ"ทศันียภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดู

นักทอ่งเทีย่วจํานวนมาก จิว่เฟ่ินมกีจิกรรม มากมาย เชน่ถา่ยรูปมุมถา่ยรูป
น่ารักๆในหมู่บา้น สนิคา้อกีมากมายทีทํ่าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคน
เดนิทีย่าวทีส่ดุในหมู่บา้นจิว่เฟ่ิน ชอ๊ปป้ิงของกนิของฝากขึน้ชือ่ เชน่ รา้น

บัวลอยเผอืก,รา้นไอศกรมีโรล,รา้นลกูช ิน้ปลาสตูรโบราณ,และโรตสีาย
ไหมอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั             

(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ป
ป้ิง) 
นําทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วันทีศ่นูย ์GERMANIUM 

POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกายซึง่
สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีน
โลหติดชีว่ยใหร้่างกายสดชืน่ลดอาการปวด   

เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ถา่ยรูปบรเิวณดา้นหนา้) สญัลกัษณ์ของเมอืง
ไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และสงูเป็นอันดบั 2ของโลก(ปี 2004 

เคยสงูทีส่ดุในโลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร รูปร่างตวัอาคารไดแ้รงบันดาลใจ
มากจาก เจดยีข์องจนีทีน่ี่ยังมจีุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปทีช่ัน่ 89(ไม่รวมคา่ข ึน้ชัน้89) ภายในตวัอาคาร มี
ลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ทําหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็ว

ทีส่ดุในโลก บรเิวณทีต่ัง้ของตกึ ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ีข่ายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้
รา้นอาหารตา่ง  ๆ

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง ที่ เอาทเ์ล็ท มอลล ์ เป็นเอา้ทเ์ลทจากญีปุ่่ น ทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน 
ภายใน มหีา้งรา้นและรา้นอาหารกว่า 200 แบรนดช์ัน้นํา พระเอกของทีน่ี่คงไม่พน้รองเทา้โอนซิกุะ แลว้ กบั
อกีหลากหลายแบรนดช์ัน้นํา ตวัอย่างแบรนดท์ีน่่าสนใจ เชน่  Skechers, Onitsuka tiger, Asics, 

Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake สว่นใหญ่ราคาถกูกว่า
หา้งในไทย  (อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั)   

  จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
22.40 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES  เทีย่วบนิที ่CI837  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

01.25น+ เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 



  
 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 

จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นทําการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด  ้

 
***หากลกูคา้ทา่นใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง

จ่ายคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

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

ทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามรายการ) บัตรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ ค่ าจอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่
น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล  โดยความตุม้

ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทําไว  ้ **รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งและคา่ภาษีน้ํามันของสาย
การบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอื

เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักทอ่งเทีย่ว
ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,500 NT สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน

การบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่  
 

 เง ือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วันลว่งหนา้ 

(การไม่ชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นับจ ากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบ

กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไม่รวมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา 
หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้  
 
 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้

และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น

ไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้  

3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อุบัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืว่าผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้าํระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้่ายทีท่า่นไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการ
ชาํระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้าํระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแห่งแบบ

ชาํระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้  ๆ 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และ
ผูจ้ัดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทาง

หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  



  
 

7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทาง

ได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


