
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CI-202:TAIWAN SO COOL   

ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-อุทยานอาหลีซัน 5วัน4คืน 

∞ สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  

∞ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี 

∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101  

∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจ้ิง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 



 

 
 

 

∞ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ย่ิงใหญ่เป็นอันดับสามของโลก 

∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 

∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ 

∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ 

∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง 

∞ หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ 

∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน 

∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าท์เลท   

 

เมนูพิเศษ:ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เมนูนึ่งจักรพรรดิ,สเต็กสลัดบาร์ไต้หวัน,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน 

พักโรงแรม:เจี้ยอ้ี 1คืน หนานโถว 1คืน ไทจง 1คืน  ไทเป(โรงแรมน้้าแร่) 1คืน 

เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES บินตรงสู่ไทเป  

เดินทาง กุมภาพันธ์-ตุลาคม63  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก2-6ปี 
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม ที่นั่ง 

28กุมภาพันธ์-3มีนาคม 63 18,900  

 

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

 

5,500 25 

11-15 มีนาคม 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-2มิถุนายน63 17,900 5,500 25 

12-16 มิถุนายน 63 17,900 5,500 25 

17-21 กรกฎาคม 63 18,900 5,500 25 

7-11 สิงหาคม 63 18,900 5,500 25 



 

 
 

28สิงหาคม-1กันยายน 63 18,900  

 

5,500 25 

11-15 กันยายน 63 17,900 5,500 25 

25-29 กันยายน 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 

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

                                      Return:       TPE-BKK  CI837  22.40-01.25+1 

 

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต 
                                                                                                                     บริการอาหารว่าง,เย็น 

05.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 4 เคาเตอร์เช็คอิน S 

สายการบิน CHINA AIRLINES (รับเอกสารต่างๆพร้อมข้อแนะน าขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้อง

ฝากให้กับทางเจ้า หน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

08.35 น. เดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินทีC่I838 

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  

13.15 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วัน  

(เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง)  ไต้หวันเป็นเกาะที่มีพ้ืนที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12เท่า

ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ราว 

78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้ง

การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก  

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ(บริการอาหารว่างบนรถบัส)   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซ่ึงต้ังอยู่ในภาคตะวนัตกของเกาะไต้หวนั เป็นเมืองใหญ่อันดับท่ี 3 ของมณฑล

ไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์ วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวัน

จ านวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั้นขณะเดียวกันยัง 



 

 
 

 

เป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไท

จงเป็นประจ าทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบร้อย จึงถูกถือ ว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน 

ระหว่างทางท่าน  จะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม    

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านสายรุ้ง เป็น

หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลาง

เมืองของจีน เหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่

อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบัน

รัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่

ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลัง

จะถูกแต่งแต้ม ตามผนังและก าแพงในหมู่บ้าน ด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่

พ้ืนถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมืองเจี๊ยอ้ี 

น าท่านช๊อปปิ้ง ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนชื่อดังของเมืองเจียอี้ ท่านสามารถซื้อของกิน ของ

ฝาก ได้ตามอัธยาศัย  

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร:เมนูพิเศษ สเต็กสลัดบาร์ 

:เข้าสู่ที่พัก Hotel Discover หรือระดับใกล้เคียงกัน:(เมืองเจี๊ยอ้ี) 

                    (ชื่อโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง) 
วันที่สอง        อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่        เช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า  บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางขึ้นเขาสู่ อุทยานแห่งชาติอา

หลีซาน อาหลีซัน (อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอด

นิยม ตั้งอยู่ที่เมืองเจียอ้ี (Chiayi)  ตอนกลางของ

เกาะไต้หวัน กิจกรรมหลักของการมาเยือนที่นี่คือ 

เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และนั่งรถไฟโบราณ

ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม  



 

 
 

 

และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะ

บานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4เท่านั้น   น าท่านเดินชมดื่มด่ ากับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอด

สองเส้นทาง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆ  และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็น

อุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก  ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพ่ีน้องซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงาม

อย่างมาก เป็นทะเลสาบที่น าสายน้ าจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสน

พันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อย

ปี  พร้อมทั้งให้ท่านได้ชมสวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสน

แต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี  

น าทา่นแวะ ชิมชา ชาท้องถิ่นขึ้นชื่อของไต้หวัน รสชาติดีดีเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นเดินทางสู่เมืองหนานโถวน าท่าน 

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็น

ทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ 

ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ าและภูเขาที่

สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ 

หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่าง

ชิดใกล้ ถนนรอบทะเลสาบมีความยาว

ประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดด  เด่น ท าให้ตัวทะเลสาบมองแล้วคล้ายพระอาทิตย์และ

พระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า

สุริยันจันทรา  น าท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง 

นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อัญเชิญมาจาก

ชมพูทวีปหลัง จากล่องเรือกลับ น าท่านนมัสการ 

ศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ 

หนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไต้หวัน เรียกอีก

อย่างหนึ่งว่า วัดบุ๋นบู้ เป็นที่ประดิษฐานของ ขงจื้อ เทพแห่งปัญญา และ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความ

ซื่อสัตย์ ภายในใหญ่โตอลังการมากและยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้าน

เหรียญไต้หวัน 



 

 
 

 

   ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร:เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบด ี

:น้าท่านสู่ที่พักโรงแรม Sky 1 Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน:(เมืองเจียอ้ี) 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทฯจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สาม       ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต                           เช้า,เที่ยง,เยน็                                                                        

เช้า   บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ที่แห่งนี้ถูกขนาน

นามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”ฟาร์มแกะชิงจิ้งหรือที่

รู้จักกันในชื่อ “Foggy Eden” ฟาร์มแกะเก่าแก่ของประเทศ

ไต้หวัน เลี้ยงแกะอยู่บนภูเขา สภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็น

แบบประเทศนิวซีแลนด์ ภายในฟาร์มมีการปลูกต้นไม้และ

ผลไม้เมืองหนาวไว้ทั่วบริเวณ อาทิ กีวี, ลูกแพร์, ลูกพลัม 

และลูกพีช มีสวนดอกไม้ก่ึงเขตร้อนนานาพรรณอย่าง ดอก

ลิลลี่, ทิวลิป และแคลลาลิลลี่ เป็นต้น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางรัฐบาลสนับสนุนให้คนมาเที่ยวและเป็นเขต

อนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2โซนใหญ่ โซนแรกเป็นฟาร์มท่ีไว้เลี้ยงแกะ และ บริเวณชมวิวในบริเวณ

สนามหญ้าที่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะ มีเวทีส าหรับชมการแสดงตัดขนแกะโดยจะมีชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลฟาร์ม

แห่งนี้  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษนึ่งจรรกพรรดิ์ 

จากนั้นเดินทางสู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ วัดนี้

ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่

ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนคร

วาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต   อีกท้ังยัง

เป็นวัดที่มกีารออกแบบให้ทันสมัยที่สุดใน

ไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายฐานยิงจรวดที่ความ

สูง 150เมตร โดยใช้หินแกรนิตมาเป็น

โครงสร้างที่แข็งแกร่ง  ปีค.ศ.1999 ได้เกิด 



 

 
 

 

แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว แผ่นดินแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถฉาน

ซื่อกับไม่เป็นอะไรเลย ยิ่งเป็นการสร้างความศรัทธาให้กับผู้คนในไต้หวันอย่างมาก  ผู้ก่อตั้งคือท่านพระ

อาจารย์เหวยเจวี๋ยมหาเถระ วัดจงไถฉานซื่อมีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอด

มาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน พระสงฆ์และภิกษุณีมีจ านวนกว่า 1,600 รูป เป็นภิกษุ 400 รูป เป็นภิกษุณี 

1,200 รูป   

จากนั้นน าท่านช๊อปปิ้งที่ตลาด ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็น

ตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจ าหน่ายสินค้าและอาหาร

ทานเล่นสไตล์ไต้หวันเมนูที่ข้ึนชื่อของที่นี่ได้แก่ชานมไข่มุก 

อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถี ชีวิต

ของชาวไต้หวัน  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร :เมนูพิเศษบุฟ

เฟ่ต์ชาบูไต้หวัน 

:เข้าสู่ที่พัก Renmei Fashion Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน: (เมืองไทจง)     

         

วันที่ส่ี            อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซิเหมินติง                       เช้า,เที่ยง--                                                                        

เช้า   อาหารเช้า ทีห่้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลับสู่  กรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน 

เดินทางถึง ท่านเดินทาง สู่ ร้านขนมพายสับปะรด ซ่ือดังเพ่ือให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือของฝากอันขึ้นชื่อของ

ไต้หวัน   จากนั้นน าท่านได้ช๊อปปิ้งเครื่องส าอาง Cosmetic และของฝากของไต้หวัน 

น าท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นหนึ่ง
สัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน  สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1976 
เพ่ือเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง 
ไคเชก  และเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็น
ประวัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ไปจนถึงรถยนต์
ส่วนตัว และฉากจ าลองการท างานของท่าน แทบทั้งหมด
เกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไคเช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูก 



 

 
 

 
ศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ ต าแหน่งผู้น าประเทศ โดยภายในจะมีรูปปั้นท าจากทองสัมฤทธิ์ของท่าน
ในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา 
ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีข้ึนทุก 1ชั่วโมง บน
ชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ 
จากนั้นน าท่านไปช้อปปิ้งสินค้า ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าให้ท่านได้เลือก
ซื้อมากมายในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ   

 เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร:เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา 
น าท่านไป วัดหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมี
ชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบ
ย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดย
คนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี  ค.ศ.1738 เพ่ือเป็นสถานที่
สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาจีนมีรูปแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มี
ลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียก
กันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ท าให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน แต่เดิม
สร้างขึ้นเพ่ือสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์ อ่ืนๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 
100องค์ที่ด้านในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ,เทพ
เจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูก
ด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก 
เดินทางถึงน าท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ย่านช้
อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุดของไต้หวัน 
มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเปหรือท่ีคนไทยเรียกว่า 
สยามสแควร์เมืองไทย มีแหล่งช้อปปิ้งตามตรอก
ซอกซอย และเป็นแหล่งนัดเจอกันของวัยรุ่น มี
ร้านค้าร้านอาหาร แหล่งแฮงเอาต์  สินค้าท่ีนี่จะมี
ทั้งสินค้าแฟชั่นทั่วไป และสินค้าแบรนด์เนม ยังมี
ร้านรองเท้าให้เลือกอีกมากมาย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง 
อาท ิONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่นรวมทั้งยี่ห้อต่างๆเช่น,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) 
:เข้าสู่ที่พัก The Loft Seaside Hotel *โรงแรมน้้าแร่ หรือระดับใกล้เคียงกัน:(เมืองไทเป)        



 

 
 

          

วันที่ห้า           อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101 – เอาท์เล็ทมอลล์ - สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยาน   
                    สุวรรณภูมิ                                                                                                     เช้า,---                                                                                       

เช้า  บริการอาหารเช้าทีห่้องอาหารโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เหย๋หลิ่ว(Yehliu 

Geopark) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ

ไต้หวัน พ้ืนที่ของอุทยานเย่หลิวมีลักษณะเป็นแหลม

ทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุ

ยาวนานนับล้านปีมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไป

ในทะเล การกัดกร่อนของน้ าทะเลลมทะเล และการ

เคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อน

ทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้ง

เกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น(Jiufen Old 

Street) เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน

ไต้หวันโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่น

ในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ โดยจะมี

การประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็นทาง

ลาดชันและข้ันบันไดด้วย สมัยก่อนจิ่วเฟ่ินเป็นแหล่ง

เหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ มี

นักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจ

หายผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจ าจนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่าย

ท าภาพยนตร์"เปยฉิงเฉิงชื่อ"และ"อู๋เหยียนเตอะซันซิว"ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูด

นักท่องเที่ยวจ านวนมาก จิ่วเฟ่ินมีกิจกรรม มากมาย เช่นถ่ายรูปมุมถ่ายรูปน่ารักๆในหมู่บ้าน สินค้าอีกมากมาย

ที่ท าให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน ช๊อปปิ้งของกินของฝากขึ้นชื่อ เช่น ร้าน

บัวลอยเผือก,ร้านไอศกรีมโรล,ร้านลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ,และโรตีสายไหมอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย             

(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) 

น าท่านเยี่ยมชมสินค้าส่งออกชื่อดังของไต้หวันที่ศูนย ์GERMANIUM POWER เป็นสร้อยทีมี่พลังพิเศษช่วยใน

การปรับสมดุลในร่างกายซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชว่ยให้ 



 

 
 

 

ร่างกายสดชื่นลดอาการปวด   

เดินทางสู่ ตึกไทเป101(ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า) สัญลักษณ์

ของเมืองไทเป เป็นตึกท่ีสูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 

2ของโลก(ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) ตึกสูงถึง 509เมตร 

รูปร่างตัวอาคารได้แรงบันดาลใจมากจาก เจดีย์ของจีนที่นี่

ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปที่ชั่น 89(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) 

ภายในตัวอาคาร มีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท า

หน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก บริเวณท่ีตั้งของตึก ชั้น 1-5 จะ

เป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ที่ขายของแบรนด์เนม และ ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ 

จากนั้นน าท่ านเดินทางไปช้อปปิ้ ง ที่  เอาท์ เล็ท

มอลล์  เป็นเอ้าท์เลทจากญี่ปุ่น ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน 

ภายใน มีห้างร้านและร้านอาหารกว่า 200 แบรนด์ชั้น

น า พระเอกของที่นี่คงไม่พ้นรองเท้าโอนิซุกะ แล้วกับ

อีกหลากหลายแบรนด์ชั้นน า ตัวอย่างแบรนด์ที่

น่าสนใจ เช่น  Skechers, Onitsuka tiger, Asics, 

Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, 

Rayban, Issey Miyake ส่วนใหญ่ราคาถูกกว่าห้างในไทย  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)   

  จากนั้นน้าท่านเดนิทางสู่สนามบินเถาหยวน 

22.40 น.  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI837  

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  

01.25น+ เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

........................................ 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง** 



 

 
 

 

 

หมายเหตุ:อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง 

ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุก

กรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนท้าการจองตั๋วเครื่อง 

มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ 

 

***หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพ้ืนเมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่าย

ค่าชดเชยเพิ่ม ท่านละ 300NT โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 

 

**ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน การบริการของรถบัสน าเที่ยวสามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง*** 

 
อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ–ไทเป ไทเป–กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก 4คืน พักห้องละ 2-3ท่าน  อาหารทัวร์ 
(เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ าตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ าหนัก
กระเป๋าไม่เกิน 30กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความตุ้มครองเป็นไป
ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัทท้าไว้ **รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ ามันของสายการบินตามรายการ   
*ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  
 
ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนังสือ

เดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

(เก็บเพ่ิม 800บาท),ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 NT ส้าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ  ราคา

ทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า  

 

ประกาศส้าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด
ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  



 

 
 

 

 เงื่อนไขในการจอง มัดจ้าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่
ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิก
การเดินทาง)   
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่ง
ให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่ง
พร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ 
**กรณีลูกค้าถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะต้องท าวีซ่าก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน *ราคาไม่รวมค่าวีซ่า 
 
การยกเลิกการจอง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ 

ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  

 

หมายเหตุ 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ 
และเม่ือท่านช้าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้ว 
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้  
3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ 
และอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ
สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระ
แบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเต็ม
มีเงื่อนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน  



 

 
 

 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่
จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้น ๆ  
7) การประกันภัย ที่บริษัทได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น 
ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าท่านได้
เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท 
ประกันทั่วไป)  
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 


