
 

TAIWAN SO COOL 5D 4N 
โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES (CI) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ-์ตลุาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
พกัโรงแรม เจีย้อี ้1คนื หนานโถว 1คนื ไทจง 1คนื  ไทเป(โรงแรมน า้แร)่ 1คนื 

สวสิเซอรแ์ลนดไ์ตห้วนั ฟารม์แกะชงิจ ิง้  น ัง่รถไฟโบราณ  

ตกึไทเป 101  - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - วดัจงไถฉ่านซือ่ 

เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน - อุทยานเหยห่ลิว๋  

 ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา - วดัเหวนิหวู ่  วดัพระถงัซมัจ ัง๋  

ชอ้ปป้ิงสุดฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ เหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต มติซุยเอา้ทเ์ลท 

พเิศษ !! ปลาประธานาธบิด,ีเสีย่วหลงเปา,บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก2-6ปี ไม่

เสรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

28กุมภาพนัธ-์3มนีาคม 63 18,900 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

 

 

 

5,500 

11-15 มนีาคม 63 19,900 5,500 

17-21 เมษายน 63 18,900 5,500 

8-12 พฤษภาคม 63 18,900 5,500 

29พฤษภาคม-2มถิุนายน63 17,900 5,500 

12-16 มถิุนายน 63 17,900 5,500 

17-21 กรกฎาคม 63 18,900 5,500 

7-11 สงิหาคม 63 18,900 5,500 

28สงิหาคม-1กนัยายน 63 18,900 5,500 

11-15 กนัยายน 63 17,900 5,500 

25-29 กนัยายน 63 17,900 5,500 

2-6 ตุลาคม 63 19,900 5,500 

9-13 ตุลาคม 63 20,900 5,500 

16-20 ตุลาคม 63 19,900 5,500 

ไฟลท์บนิ CHINA AIRLINES  Departure: BKK–TPE CI838  08.35-13.15    

                                                 Return:       TPE-BKK  CI837  22.40-01.25+ 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานเถาหยวน – หมูบ่า้นสายรุง้ - ตลาดเหวนิฮวาไนท์

มารเ์ก็ต 

05.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู 4 เคาเตอร์

เช็คอิน S สายการบิน CHINA AIRLINES (รับเอกสารต่างๆพรอ้มขอ้แนะน าขั ้นตอนจาก

เจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้ หนา้ที่สายการบินดว้ยตัวท่านเองตาม

นโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ   

08.35 น. เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เทีย่วบนิทีC่I838 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

13.15 น.      เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั  

(เวลาที่ไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ช่ัวโมง) ไตห้วันเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ12เท่าตัง้อยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กโิลเมตร 

ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด และ

เป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรือ

วัฒนธรรม เมืองไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 

ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก  

หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารว่างบน

รถบัส)   

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ

ที่ 3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจุบันเป็นศูนย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมใน

ภาคกลางของเกาะไตห้วันจ านวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพียงแต่

นอ้ยกว่าเมอืงไทเปเท่านัน้ขณะเดยีวกันยังเป็นศูนยวั์ฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งาน

อธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจ าทุกปี เมืองไทจงเป็น

เมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบรอ้ย จงึถูกถือ ว่าเป็นเมืองที่สะอาดทีสุ่ดในไตห้วัน ระหว่างทางท่าน  

จะไดช้มทวิทัศน์สองขา้งทางทีส่วยงาม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลาง

เมืองของจีน เหล่าทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจียงไคเช็ค 

ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งศกึษาชีวติ



 

ความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะถูกแต่งแตม้ ตามผนังและ

ก าแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสัีนตระการตาเหมาะแกก่ารถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เวน้แต่พืน้ถนนทางเดนิ

ก็ถูกแต่งแตม้สสัีนและตัวการต์ูนไปทั่วทัง้หมู่บา้น 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเจี๊ยอี ้

น าท่านช๊อปป้ิง ตลาดเหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนชื่อดังของเมืองเจียอี้ ท่าน

สามารถซือ้ของกนิ ของฝาก ไดต้ามอัธยาศัย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ สเต็กสลดับาร ์

เขา้สูท่ีพ่กั Hotel Discover หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (เมอืงเจีย๊อี)้ 

                   (ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง        อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน - ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางขึน้เขาสู่ อุทยานแห่งชาตอิาหลซีาน อาหลซีนั (อีกหนึ่งสถานที่

ท่องเทีย่วยอดนยิม ตัง้อยู่ทีเ่มอืงเจยีอี ้(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของ

การมาเยือนที่นี่คอื เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์ ึน้

ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะ

บานสะพร่ังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 และเดอืน 4เท่านัน้   น า

ท่านเดินชมดื่มด ่ากับธรรมชาติของป่าศักดิ์สทิธิ์อาลีซันโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะได ้

สัมผัสกับตน้สนสูงชัน, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างต่างๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึง่เป็นอุทยานที่

ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก  ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่นอ้งซึง่เป็นทะเลสาบที่มีความ

สวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบทีน่ าสายน ้าจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พรอ้ม

ทัง้ใหท้่านไดช้ม สวนสนพันปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกันไป 

ซึ่งตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกว่ารอ้ยปี  พรอ้มทั ้งใหท้่านไดช้มสวนสนพันปี ซึ่งมีสน

หลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกันไป ซึง่ตน้สนแต่ละตน้มอีายุมากกว่ารอ้ยปี  

น าท่านแวะ ชมิชา ชาทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ของไตห้วัน รสชาตดิีดีเหมาะแก่การซือ้เป็นของฝากคน

ทางบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นเดินทางสู่เมืองหนานโถวน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา  ซึ่งเป็น

ทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน ้าและภูเขาที่สวยงาม

ไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้ถนน

รอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดด  เด่น ท าใหต้ัว

ทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะว่าสุรยิัน

จันทรา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจั๋งที่อัญเชญิมาจากชมพูทวีปหลัง 

จากล่องเรือกลับ น าท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ หนึ่งวัดศักดิส์ทิธิข์อง

ประเทศไตห้วัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดบุ๋นบู ้เป็นที่ประดษิฐานของ ขงจื้อ เทพแห่งปัญญา 

และ เทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์ภายในใหญ่โตอลังการมากและยังมีสงิโตหนิ

ออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 

   ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี

น าทา่นสูท่ีพ่กัโรงแรม Sky 1 Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (เมอืงเจยีอี)้ 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนั

เดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม       ฟารม์แกะชงิจ ิง้ – วดัจงไถฉ่านซือ่ – ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต                           

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฟารม์แกะชงิจ ิง้ ที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนดแ์ห่ง

ไตห้วัน”ฟาร์มแกะชงิจิ้งหรือที่รูจ้ักกันในชื่อ “Foggy Eden” ฟาร์มแกะเก่าแก่ของประเทศ

ไตห้วัน เลี้ยงแกะอยู่บนภูเขา สภาพภูมปิระเทศโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซแีลนด ์ภายใน

ฟารม์มกีารปลูกตน้ไมแ้ละผลไมเ้มอืงหนาวไวท้ั่วบรเิวณ อาท ิกวีี, ลูกแพร,์ ลูกพลัม และลูกพชี 

มีสวนดอกไมก้ึง่เขตรอ้นนานาพรรณอย่าง ดอกลิลลี่, ทิวลิป และแคลลาลลิลี่ เป็นตน้ เป็น

สถานทีท่่องเทีย่วทีท่างรัฐบาลสนับสนุนใหค้นมาเทีย่วและเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิซึง่จะแบ่ง

ออกเป็น 2โซนใหญ่ โซนแรกเป็นฟารม์ทีไ่วเ้ลีย้งแกะ และ บรเิวณชมววิในบรเิวณสนามหญา้ที่

เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะ มีเวทีส าหรับชมการแสดงตัดขนแกะโดยจะมีชาวนิวซีแลนดเ์ป็นผูดู้แล

ฟารม์แห่งนี้  



 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษนึง่จรรกพรรดิ ์

จากนั้นเดนิทางสู่ วดัจงไถ่ฉานซือ่ วัดนี้ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานทีย่ิง่ใหญ่เป็น

อันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต   อีกทัง้ยังเป็นวัดที่มีการ

ออกแบบใหท้ันสมัยที่สุดในไตห้วัน มีรูปทรงคลา้ยฐานยงิจรวดที่ความสูง 150เมตร โดยใช ้

หนิแกรนิตมาเป็นโครงสรา้งที่แข็งแกร่ง  ปีค.ศ.1999 ไดเ้กดิแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงทีเ่มอืง

หนานโถว แผ่นดนิแยก และเกดิธรณีสบูกลนืหมู่บา้นหายไป แต่วัดจงไถฉานซือ่กับไม่เป็นอะไร

เลย ยิง่เป็นการสรา้งความศรัทธาใหก้ับผูค้นในไตห้วันอย่างมาก  ผูก้่อตัง้คอืท่านพระอาจารย์

เหวยเจวี๋ยมหาเถระ วัดจงไถฉานซือ่มีชือ่เสยีงในดา้นการฝึกสมาธนิกิายเซนหรือฌานสมาธทิี่

สบืทอดมาจากปรมาจารยฮ์ุย่เหนงิในจนี พระสงฆแ์ละภกิษุณีมจี านวนกว่า 1,600 รูป เป็นภกิษุ 

400 รูป เป็นภกิษุณี 1,200 รูป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชอ๊ปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจ าหน่าย

สนิคา้และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วันเมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก่ชานมไข่มุก อสิระใหท้่านได ้

เลอืกซือ้หาสนิคา้ต่างๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

เขา้สูท่ีพ่กั Renmei Fashion Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: (เมอืงไทจง) 

 

 วนัทีส่ ี ่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซาน - ตลาดซเิหมนิตงิ                       

เชา้  อาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 



 

น าท่านเดนิทางกลับสู ่ กรุงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของ

ไตห้วัน 

เดนิทางถงึ ท่านเดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก

อันขึน้ชือ่ของไตห้วัน   จากนั้นน าท่านไดช้๊อปป้ิงเครื่องส าอาง Cosmetic และของฝากของ

ไตห้วัน 

น าท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน  สรา้ง

ขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพือ่เป็นการร าลกึและเทดิทูนอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหล่ง

รวม รูปภาพ สิง่ของต่างๆ ทีเ่ป็นประวัต ิขา้วของเครือ่งใชส้่วนตัวต่างๆ ไปจนถงึรถยนตส์่วนตัว 

และฉากจ าลองการท างานของท่าน แทบทัง้หมดเกีย่วกับ ท่านนายพล เจียง ไคเช็ค ตัง้แต่

สมัยทีย่ังเป็นลูกศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ โดยภายในจะมี

รูปป้ันท าจากทองสัมฤทธิข์องท่านในท่าน่ังขนาดใหญ่ที่มีใบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปป้ันของ

ท่านในที่อืน่ๆ ซึง่จะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ท่านจะไดพ้บกับการเปลีย่นเวรทหาร

รักษาการหนา้รูป้ั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึง่จะมีข ึน้ทุก 1ช่ัวโมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์

แห่งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษทีี ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้

น าใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถู่กเป็นพเิศษ   

 เทีย่ง           รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเสีย่วหลงเปา 



 

น าท่านไป วดัหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง

ไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมอืงเกา่ มอีายุเกอืบ 300รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝูเจี๊ยนชว่ง

ปี ค.ศ.1738 เพือ่เป็นสถานทีสั่กการะบูชาสิง่ศักสทิธิต์ามความเชือ่ของชาจนีมรูีปแบบทางดา้น

สถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจนีแต่มลีูกผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคน

เรียกกันว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ท าใหท้ี่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมือง

ไทเปวัดหลงซาน แต่เดมิสรา้งขึน้เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจา้องค์

อื่นๆตามความเชือ่ของชาวจีนอีกมากกว่า 100องคท์ี่ดา้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า 

และขงจื๋อ เชน่ เจา้แม่ทับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สัตยแ์ละ

หนา้ที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงให ้

สมหวังดา้นความรัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางถงึน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ ย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นที่มีชือ่เสยีงมากทีส่ดุของ

ไตห้วัน มฉีายาว่า ฮาราจูกแุห่งไทเปหรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหล่งชอ้ป

ป้ิงตามตรอกซอกซอย และเป็นแหล่งนัดเจอกันของวัยรุ่น มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหล่งแฮงเอาต ์ 

สนิคา้ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้แฟช่ันทั่วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย 

มทีัง้แหล่งเสือ้ผา้สไตลวั์ยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาท ิONITSUKA 

TIGER แบรนดท์ีด่ังของญีปุ่่นรวมทัง้ยีห่อ้ต่างๆเชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

เขา้สู่ทีพ่กั The Loft Seaside Hotel *โรงแรมน า้แร่ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:(เมอืง

ไทเป)  

 

วนัทีห่า้ อุทยานเหย๋หลิว่ - หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน - ตกึไทเป101 – เอาทเ์ล็ทมอลล ์  - สนามบนิเถา

หยวน - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                           

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เหย๋หลิ่ว(Yehliu Geopark) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตขิองไตห้วัน พื้นที่ของอุทยานเย่หลวิมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล

ยาว 1,700 เมตร มอีายุยาวนานนับลา้นปีมลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัด

กร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทราย

รูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชนิี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ้งซึง่มี

ชือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก 



 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน(Jiufen Old Street) เป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ที่มีชือ่เสยีง

ทีส่ดุในไตห้วันโดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคาร

เก่าๆ โดยจะมีการประดับโคมไฟสแีดงอยู่ที่ดา้นบนถนนที่เป็นทางลาดชันและขัน้บันไดดว้ย 

สมัยกอ่นจิว่เฟ่ินเป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้มนัีกขดุทองจ านวน

มากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจ

หายผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลือทิง้ไวเ้พียงแต่ความทรงจ าจนกระทั่งมีการใชจ้ิว่เฟ่ิน

เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์"เปยฉิงเฉิงชือ่"และ"อูเ๋หยียนเตอะซันซวิ"ทัศนียภาพภูเขาที่

สวยงามในฉากภาพยนตร์ไดด้งึดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมาก จิว่เฟ่ินมีกจิกรรม มากมาย เช่น

ถ่ายรูปมุมถ่ายรูปน่ารักๆในหมู่บา้น สนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับถนนคนเดนิ

ทีย่าวทีส่ดุในหมู่บา้นจิว่เฟ่ิน ชอ๊ปป้ิงของกนิของฝากขึน้ชือ่ เชน่ รา้นบัวลอยเผอืก,รา้นไอศกรมี

โรล,รา้นลูกชิน้ปลาสตูรโบราณ,และโรตสีายไหมอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

น าท่านเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศู่นย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยที่

มพีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดุลในร่างกายซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให ้

สมดุลระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร่้างกายสดชืน่ลดอาการปวด   

เดนิทางสู ่ตกึไทเป101 (ถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้) สัญลักษณ์ของเมอืงไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ

ในไตห้วัน และสูงเป็นอันดับ 2ของโลก(ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) ตึกสูงถึง 509เมตร 



 

รูปร่างตัวอาคารไดแ้รงบันดาลใจมากจาก เจดยีข์องจนีทีน่ี่ยังมจีุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปที่ช่ัน 

89(ไม่รวมค่าขึน้ชัน้89) ภายในตัวอาคาร มีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหนา้ที่กัน

การส่ันสะเทือนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและมีลฟิตท์ีว่ ิง่เร็วที่สุดในโลก บรเิวณที่ตัง้ของตกึ ชัน้ 

1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ีข่ายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่เอาทเ์ล็ทมอลล ์  เป็นเอา้ทเ์ลทจากญีปุ่่น ที่ใหญ่ทีส่ดุใน

ไตห้วัน ภายใน มีหา้งรา้นและรา้นอาหารกว่า 200 แบรนด์ชัน้น า พระเอกของที่นี่คงไม่พน้

รองเทา้โอนิซุกะ แลว้กับอีกหลากหลายแบรนด์ชัน้น า ตัวอย่างแบรนด์ที่น่าสนใจ เช่น  

Skechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, 

Issey Miyake สว่นใหญ่ราคาถูกกว่าหา้งในไทย  (อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)   

  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

22.40 น. เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES  เทีย่วบนิที ่CI837  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

01.25 น.+ เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรุณาตดิต่อคอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กี

คร ัง้** 

 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว ค่าทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระ

แบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่น

ออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใดหรอืไดร้บั

การปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  

ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 

หมายเหตุ 

อัตราค่าบรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมช่ัน จากสายการบนิ ดังนั้นเมือ่ท่านตกลงเดนิทาง จ่ายค่า

จอง ค่าทัวร์แลว้ มสิามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่า

จอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้

บรษัิทกอ่นท าการจองตั๋วเครือ่ง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้

***หากลูกคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็

ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ ท่านละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลูกคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดนิทาง*** 

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม  

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–ไทเป ไทเป–กรุงเทพฯ ไปกลับ  

✓ ทีพั่ก 4คนื พักหอ้งละ 2-3ท่าน   

✓ อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามรายการ)  

✓ บัตรท่องเทีย่วสถานทีต่่าง ๆ  

✓ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน  

✓ ค่ามัคคุเทศก ์ 

✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30กก.  

✓ ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไป

ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที่บรษัิทท าไว ้**รวมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งและค่าภาษีน ้ ามัน

ของสายการบนิตามรายการ   *ค่าบรกิารนี้รับเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ  

× ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  

× ค่าซักรดี  

× ค่าสัมภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.)  

× ค่าวซีา่พาสปอรต์ต่างดา้ว  นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท) 

× ค่าทปิไกด ์คนขับรถ ท่านละ 1,500 NT ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจในการบรกิาร   

ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าวซีา่ กรณีสถานทูตมกีารประกาศเก็บค่าวซีา่ 

เงือ่นไขในการจอง  

มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันล่วงหนา้ (การไม่

ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิ

การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะนั้นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจ

ปฏิเสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพรอ้มยอด

คงเหลอื 

**กรณีลูกคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไม่

รวมค่าวซีา่ 

การยกเลกิการจอง 

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรอื 

ค่าทัวร์ทัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทาง ขอคืนเงนิไม่ว่ากรณีใด

ทัง้สิน้ 



 

หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกคา้และบรษัิทฯ และเมื่อท่านช าระเงนิค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แลว้ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบรษัิท

แลว้ 

❖ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับท่านไดท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

❖ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยจนไม่สามารถแกไ้ข

ได ้ 

❖ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายที่เกดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการก่อ

จลาจล การปฏวัิต ิอบัุตเิหตุ และอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ัด หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ

ที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จาก

อบัุตเิหตุต่าง ๆ   

❖ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิที่ทางสายการบนิอาจจะ

มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

❖ หากมกีารถอนตัวหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจ้ัด

ถือว่าผูท้่องเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจาก

ค่าใชจ้่ายทีท่่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตัวแทนนายหนา้ 

ผูจ้ัดไดช้ าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   

❖ กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะด าเนนิโดยสุดความสามารถที่

จะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกลู่กคา้ แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ ๆ  

❖ การประกันภัย ที่บรษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการ

เดนิทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไข

กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิ

ค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป)  

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด  นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

❖ ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ 


