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BKK       TPE TPE       BKK 

  
CI834 10.55 15.55 CI835 13.50 15.25 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 
ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

24 – 27 พฤศจกิายน 2565 23,990 23,990 14,990 6,000 

26 – 29 พฤศจกิายน 2565 23,990 23,990 14,990 6,000 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2565 23,990 23,990 14,990 6,000 

02 – 05 ธนัวาคม 2565 25,990 25,990 16,990 6,000 

03 – 06 ธนัวาคม 2565 25,990 25,990 16,990 6,000 

09 – 12 ธนัวาคม 2565 25,990 25,990 16,990 6,000 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – เมอืงไทเป – วัดหลง

ซาน – ซเีหมนิตงิ 
   

CHATEAU DE 

CHINE HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

2 
เมอืงหนานโถว – วัดเหวนิหวู่ – ล่องเรอืทะเลสาบสรุยิันจันทรา – 

รา้นชาอูห่ลง      เมอืงไทจง – ตลาดเฝิงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 
   

STAY HOTEL 

TAICHUNG 

หรอืเทยีบเทา่  

3 

อทุยานธรณีเยห่ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – เมอืงผงิซ ี– หมูบ่า้น

โบราณสอืเฟ่ิน – รา้นเจอเมเนียม – รา้นขนมพายสับปะรด – ซือ่

หลนิไนทม์ารเ์ก็ต – แชน่ ้าแรห่อ้งพักสว่นตัว   

   

LIDO FORESTRY 

SPA RESORT 

หรอืเทยีบเทา่  

4 

 

ตกึไทเป 101 – สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 

    

อตัราคา่บรกิาร 

      เทีย่วบนิที ่ เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่ เวลาออก             

เวลาถงึ 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ 

CHINA AIRLINES (CI) 
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11 – 14 ธนัวาคม 2565 24,990 24,990 13,990 6,000 

16 – 19 ธนัวาคม 2565 23,990 23,990 14,990 6,000 

17 – 20 ธนัวาคม 2565 23,990 23,990 14,990 6,000 

23 – 26 ธนัวาคม 2566 24,990 24,990 13,990 6,000 

24 – 27 ธนัวาคม 2566 24,990 24,990 13,990 6,000 

29 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2566 29,990 29,990 19,990 8,000 

30 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2566 29,990 29,990 19,990 8,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 4,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 4,000 บาท 

 

** อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ทา่นะละ 1,500 บาท/ทา่น** 

**เนือ่งจากตัว๋โดยสารเป็นตั๋วกรุ๊ป (หมูค่ณะ) ไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ั่ง รฟัีนด ์และเลือ่นการเดนิทาง** 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ค านวณจากภาษีน ้ามนั ณ วันที ่10 ตลุาคม 2565  

ในกรณีทีม่กีารประกาศปรับราคาภาษีน ้าขึน้จากทางสายการบนิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่บรกิารเพิม่เตมิ  

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 11,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็ม

จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ราคานีส้ าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาตชิ าระเพิม่ 2,000 บาท/ทา่น ทกุกรณี 

4. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท ์หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุ
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ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

7. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 

 

Day 1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – เมอืงไทเป – วดัหลงซาน – ซเีหมนิตงิ 

 

08.00  นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ CHINA 

AIRLINES (CI) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน าขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

10.55 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สาธารณรัฐจนี (ไตห้วัน) โดยสายการบนิ CHINA 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI834 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง 55 นาท ี

15.55 เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน สาธารณรัฐจนี (ไตห้วนั) หลังจากนัน้น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง รับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) พรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆ ของ

ไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนอืของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3 ลา้นคน  

 

น าทา่นนมสัการ วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงของคนไตห้วัน  

- วัดแหง่นีม้อีายรุาวๆ เกอืบ 300 ปี ดา้นหนา้ตกแตง่ดว้ยเสามงักรทัง้ซา้ยและขวา เปรยีบเสมอืนก าลัง

ปกป้องหอ้งโถงกลาง ในปี ค.ศ. 1740 เกดิความเสยีหายครัง้ใหญท่างวดัจงึไดรั้บการบรูณะหลาย

ครัง้ ทัง้บานประต ูคาน หลังคา และเสามงักรแกะสลักตระหงา่นสวยงาม เป็นประตมิากรรมทีม่คีวาม

ละเอยีดออ่นเป็นงานไมท้ีส่วยงาม มหีนังสอืจนีโบราณประดับตรงทางเขา้ใหค้วามสมัผัสของ

วรรณกรรมนอกเหนอืจากคณุคา่ทางศาสนายงัสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วอกีดว้ย ปัจจบุนัเป็นทีน่ยิมมาขอ

พรเรือ่งการงาน การเรยีน ทีส่ าคญัเรือ่งความรัก เชือ่กนัวา่ใครทีไ่มป่ระสบความส าเร็จเรือ่งความรัก 

ใหข้อพรกบัเทพเฒา่จันทราทีว่ดัแหง่นี ้แลว้ความรักจะกลับมาดขีึน้ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ (Ximending) ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป  

- ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์นกรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชัน่ทีท่ันสมยัของวัยรุน่ในไตห้วัน 

ภายในตลาดมขีองมากมาย โดยเฉพาะสนิคา้แฟชัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง หรอื

ของกิ๊ฟชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟชัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้

สนิคา้มแีบรนดข์องทีน่ีย่งัถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กูเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่ง

จใุจ 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
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ทีพ่ัก  CHATEAU DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 2 เมอืงหนานโถว – วดัเหวนิหวู ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – รา้นชาอูห่ลง – เมอืงไทจง – 

ตลาดเฝิงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou)  

- เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุและตัง้อยูใ่จกลางเกาะไตห้วัน ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่จกลางหวัใจของไตห้วัน 

เป็นเมอืงเดยีวทีด่นิแดนไมม่เีขตตดิตอ่ชายฝ่ังทะเล ยงัเป็นตน้ก าเนดิแมน่ ้าโจวสุย่ (Zhuoshui 

River) แมน่ ้ายาวทีส่ดุในไตห้วันหลอ่เลีย้งผูค้นในเมอืง ยงัมทีะเลสาบสรุยินัจันทราเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ของเมอืงหนานโถว 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1938  

- ตัง้อยูท่างดา้นขวาของทะเลสาบสรุยินัจันทรา ภายในวดัมรีปูปัน้ของขงจือ้และเทพกวนอ ู(เทพเจา้

แหง่ปัญญา และเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย)์ ซึง่ชาวไตห้วันเชือ่กนัวา่ หากไดบ้ชูาเทพเจา้กวนอ ูจะ

ไดป้ระสบความส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน มแีตค่นจงรักภกัด ีหรอืหากวางแผนสิง่ใด กจ็ะประสบ

ความส าเร็จตามปรารถนา จงึท าใหไ้ดรั้บความนยิมจากชาวไตห้วัน ทีม่าสกัการะขอพรองคเ์ทพในวัด

แหง่นี ้ 

- ดา้นหนา้ม ีสงิโตหนิออ่น (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วันแสดง

ถงึความยิง่ใหญแ่ละเป็นเอกลักษณ์ของวดัเหวนิหวู ่ชาวไตห้วันเชือ่วา่เป็นสงิโตผูพ้ทิักษ์และจะอยู่

เป็นคูช่าย-หญงิอยูเ่สมอ ซึง่ตัวผูอ้ยูท่างขวาเหยยีบลกูโลก ตัวเมยีอยูท่างซา้ยกบัลกูสงิโตตัวนอ้ย  
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- การสกัการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวดัเหวนิหวู ่แบง่ออกเป็น 3 จดุ ดังนี ้

จดุทีห่นึง่: องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในทา่น่ังบนบลัลังค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมกันยิมมาขอพรเกีย่วกบั

เรือ่งของประสบความส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้คลาดจากภยัอนัตราย ตรง

จดุนีค้นไตห้วันมกันยิมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงนิ มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพือ่เป็น

การเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว 

จดุทีส่อง: วหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่น่ังบนบลัลังคค์ูก่บัองคเ์ทพเยว่เ์ฟย เป็นเทพเจา้

แหง่ฝ่ายบูด๊ว้ยกนัทัง้คู ่บางต านานเลา่วา่เทพ เยว่เ์ฟยเป็นเทพเจา้กวนออูกีปางหนึง่ ตรงจดุนีม้กั

นยิมขอพรเกีย่วกบัเกีย่วกบัสตปัิญญา และการซือ่สตัย ์

จดุทีส่าม: วหิารตา้เฉงิ เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจดุนีม้กันยิมขอพรเกีย่วกบั

การศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา 

 

น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) แบบหมูค่ณะ  

- ใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพอันสวยงามของทะเลสาบสรุยินัจันทราแลนดม์ารค์ส าคัญของไตห้วัน ทีม่า

ของชือ่ทะเลสาบสรุยินัจันทรานัน้มาจากมลีกัษณะรปูรา่งทางตอนเหนอืคลา้ยพระอาทติย ์ทางตอน

ใตม้รีปูรา่งกลมคลา้ยพระจันทร ์พืน้ทีร่อบทะเลสาบยงัอดุมไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาตแิละ

สิง่มชีวีติมากมาย อาท ิปลา นก และสตัวอ์ืน่ๆ หลากหลายสายพันธุ ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระหวา่งลอ่งเรอืชมบรรยากาศทีส่วยงามในทะเลสาบ ม ีเกาะลาล ู(Lalu Island) ตัง้อยูก่ลาง

ทะเลสาบสรุยินัจันทรา เป็นทีรู่จั้กกนัในนามเกาะบนน ้า อดตีบรเิวณนีเ้ป็นทีอ่าศัยของชนเผา่พืน้เมอืง 

จนกระทัง้ปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไตห้วันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น เกาะกวงฮวา (Guanghua Island) 

ตอ่มาปี ค.ศ. 1999 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวครัง้ใหญท่ าใหท้ะเลสาบสรุยินัจันทราไดรั้บความเสยีหายท า

ใหม้กีารคน้พบซากอารย-ธรรมและของใชโ้บราณของชนเผา่พืน้เมอืง จนปี ค.ศ. 2000 จงึกลับมาใช ้

ชือ่เดมิเป็นเกาะลาลจูนถงึปัจจบุนั ในอดตีชนเผา่พืน้เมอืงใชเ้กาะลาลเูป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์  
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- ระหวา่งลอ่งเรอืแวะพักทีท่า่เรอื ใหท้า่นไดอ้สิระและ

แนะน าใหเ้ลอืกชมิ ไขต่ม้ใบชา (Taiwanese Tea 

Eggs) กอ่นขึน้เขาไปนมสัการพระถังซมัจ๋ัง เป็นไขต่ม้

ใบชารา้นดังทีไ่มว่า่ใครกต็อ้งมาลิม้ลองไขต่ม้ใบชาสตูร

พเิศษของอามา่ ความอรอ่ยนัน้อยูค่วามพถิพีถิันในทกุ

ขัน้ตอนตัง้แตก่ารตม้ไขพ่รอ้มกบัสมนุไพรตา่งๆ รวมถงึ

เห็ดหลนิจอื ท าใหเ้มือ่ชมิไปค าแรกจะไดก้ลิน่หอมของสมนุไพรพรอ้มกบัรสชาตเิค็มนดิหน่อยของตวั

ซอส รวมแลว้เขา้กนัอรอ่ยสดุๆ รา้นไขต่ม้ใบชาของอามา่เป็นรา้นเดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขายได ้

บนทา่เรอืในทะเลสาบสรุยินัจันทราและมสีาขาทีน่ีท่ีเ่ดยีวเทา่นัน้ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พเิศษ ปลาประธานาธบิด ี 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นชาอูห่ลง (Taiwan Tea Shop)  

- ชาขึน้ชือ่ชัน้ดขีองไตห้วัน ใหท้า่นไดล้ิม้ลองชาอูห่ลงแท ้ๆ  จากตน้ก าเนดิ ชาอูู่ หูลงมปีระโยชน์

มากมายตอ่รา่งกายในหลายดา้น นอกเหนอืจากชาอูห่ลงจะชว่ยลดความอว้นแลว้ ยงัชว่ยแกก้ระหาย 

เพิม่ความสดชืน่ ตอ่ตา้นแบคทเีรยีในชอ่งปาก ป้องกนัฟันผปุ้องกนัโรคหัวใจ ลดอาการหอบหดื ขบั

สารพษิในรา่งกาย ประโยชนข์องชาอูห่ลงมสีว่นประกอบส าคัญทีช่ว่ยในการควบคมุความอว้น ลด

ปรมิาณไขมนัในเสน้เลอืด ลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเ้ป็นอยา่งด ีพรอ้มเลอืกซือ้เป็นของฝากที่

ระลกึ  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง (Taichung) ตัง้อยูใ่นกลางทางตะวันตกของไตห้วนั เป็นเมอืงทีใ่หญ่

เป็นอนัดับ 2 และเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษาของไตห้วัน อดตีเมอืงไทจงเป็นศนูยก์ลางทาง

การเมอืง เศรษฐกจิ การคมนาคมขนสง่และวัฒนธรรม กอ่นถกูประเทศญีปุ่่ นยดึครอง ปัจจบุนัจงึมกีาร

ผสมผสานวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เฝิงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต (Feng Chia Night Market) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไทจง ใกล ้

มหาวทิยาลัยฟงเจีย่ (Feng Chia University) ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้ตลาดกลางคนืฟงเจีย่-เหวนิหวา (Feng 

Chia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจีย่ (Feng Chia Rd.) และถนนฟฉูงิ (Fuxing Rd.)  

- ตลาดกลางคนืแหง่นีถ้อืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืชือ่ดังของเมอืงไทจงและทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน มี

ของขายมากมายใหท้กุทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ ภายในมสีนิคา้คณุภาพดเีสือ้ผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เครือ่งส าอาง อาหารทอ้งถิน่ และอาหารแบบสตรทีฟู้ดมากมายใหล้ิม้รสความอรอ่ย 

  

รา้นรองเทา้แนะน า ABC MART เป็นศนูยร์วมรองเทา้แบรนดด์ังตา่งๆ ทีเ่ป็นยอดนยิม อาท ิOnitsuka 

Tiger, Adidas, Nike, Convers และรองเทา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยทีบ่างรุน่ภายในรา้นถอืวา่มี
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ราคาถกูกวา่ทอ้งตลาดและเมือ่เทยีบราคากบัรุน่นัน้ๆ ถกูกวา่ในประเทศไทย ทัง้นีท้างรา้นยงัจัดโปรลด

ราคาอยูเ่ป็นประจ า อกีอยา่งทีข่ ึน้ชือ่คอือาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ีเ่ลยก็ม ีชานม

ไขม่กุ ไกท่อด หลูเ่วย่ เตา้หูเ้หม็น และอาหารทีน่่าสนใจอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร เมนูพเิศษ บฟุเฟตห์มาลา่ ชาบหูมอ้ไฟ  

ทีพ่ัก  STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 อทุยานธรณีเยห่ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – เมอืงผงิซ ี– หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน – รา้นเจอเม

เนยีม – รา้นขนมพายสบัปะรด – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต   

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วัน 

 

น าทา่นเดนิทางเทีย่วชม อทุยานธรณีเยห่ลิว่ (Yehliu 

Geopark)  

- อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มี

ลักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของ

น ้าทะเลและลม ทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง 

ลักษณะตา่งๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว อาท ิหนิรองเทา้นางฟ้า, 

หนิทะเลเทยีน, หนิชา้ง, หนิไอศกรมี, หนิเศยีรเจา้หญงิ, หนิหวัมงักรและอืน่ๆ และเนือ่งจากมพีืน้ที่

ใกลก้บัชายฝ่ังทะเลดังนัน้จงึท าใหพ้ืน้ทีน่ีม้หีนิรปูทรงแปลกตาอกีมากมาย และทีเ่ป็นไฮไลทแ์ละมี

นักทอ่งเทีย่วเขา้ควิรอถา่ยรปูดว้ยมากทีส่ดุคอื หนิเศยีรราชนิ ิซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก ใหท้า่น
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ไดด้ืม่ด า่บรรยากาศธรรมชาตสิรา้งและหนิรปูรา่งแปลกตา รวมถงึจดุชมววิแบบ 360 องศา  

 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง  

- จิว่เฟ่ิน ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิ

บรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดตี ชืน่ชมววิทวิทัศน ์รวมทัง้เลอืก

ชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ มากมาย ทัง้นีห้มูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินยงัเป็นทีต่ามรอยของสาวกการต์นู เรือ่ง 

SPIRITED AWAY การต์นูอนเิมชัน่ชือ่ดังของญีปุ่่ น ทีไ่ดน้ าฉากตกึโคมไฟในหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน

ด าเนนิเรือ่งอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะน าของอรอ่ย ไอศครมีถ ัว่ตดั ไอศครมีรสกะททิีเ่ขม้ขน้ถงึใจ โรยดว้ยถั่วตดัทีท่ าขึน้สดๆ เมือ่ทานคู่

กนักบัไอศครมีเขา้กนัไดด้แีบบลงตัวสดุๆ เป็นอกีหนึง่ขนมทีม่าเยอืนไตห้วันตอ้งลิม้ลอง และยงัเป็นตน้

ก าเนดิ บวัลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน บวัลอยของไตห้วันจะชิน้ใหญก่วา่และเนือ้หนบึกวา่มาก แตล่ะสกีค็น

ละรสชาตแิละมคีวามหนบึไมเ่ทา่กนั สว่นน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถั่วเขยีวหอมหวาน สามารถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้น

และแบบเย็น 

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ี(Pingxi) หรอืทีรู่ก้นัในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซ ี 

- เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมาจากภาพยนตรรั์กโรแมนตกิเรือ่ง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE 

เนือ่งจากสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นหนึง่ในฉากทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รือ่งนี ้จงึท าใหท้ีน่ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นหนึง่ใน

เสน้ทางรถไฟสาย  โรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว  

- อกีหนึง่สถานทีท่ีอ่ยูใ่นเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน (Shifen Old Street) เป็น

หมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องเมอืงผงิซ ีเป็นหมูบ่า้นทีม่ทีางรถไฟพาดผา่นกลางหมูบ่า้น ถอืวา่เป็น
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หมูบ่า้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทีแ่หง่นีย้งัขึน้ชือ่ในเรือ่งของการปลอ่ยโคมลอย หรอื โคม

ขงหมงิ โดยทกุๆ ปีทกุแหง่จะมกีารจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวน

เซยีว หรอืวันที ่15 ของเดอืน 1  

 

จากนัน้น าทกุทา่นขอพรอธษิฐานและปลอ่ยโคมขงหมงิ (บรกิาร 1 โคม/4 ทา่น) ยงัสามารถเดนิชม 

หรอืเพลดิเพลนิไปกบัรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดงัไอศครมีถั่วตัด และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นแวะชม ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium Shop) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบ

สรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบตัใินป้องกนัรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายคนเรา 

รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ 

 

น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก รา้นขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของ

ไตห้วัน (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด)   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) 

- ตลาดกลางคนืทีถ่อืวา่ใหญท่ีส่ดุในกรงุไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดังอกีดว้ย โดยตลาดแหง่นีท้า่น

สามารถเลอืกซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ย

ความทีต่ลาดแหง่นีเ้ดนิทางสะดวก อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของทาน

หลากหลายมากมาย อยูบ่รเิวณชัน้ใตด้นิ หรอืเรยีกวา่ SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT 

และของทีท่กุทา่นไมค่วรพลาดยงัทีแ่หง่นีเ้มือ่มาเยอืน ไดแ้ก ่ไกท่อดยกัษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วัน

ราคาถกูกวา่ทีข่ายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทัง้ยงัถอืไดว้า่เป็นตน้ก าเนดิของไกท่อดยกัษ์เลยก็วา่ได ้

นอกจากนีย้งัมชีานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  

 



Page 12 of 18 

 

 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร พเิศษ เสีย่วหลงเปา 

ทีพ่ัก  LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

ใหท้า่นไดอ้สิระแชน่ ้าแรแ่บบสว่นตัวในหอ้งพัก เพือ่ผอ่นคลาย ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

กลา่วกนัวา่ไตห้วันไดเ้คยตกอยูใ่นชว่งการปกครองของญีปุ่่ น จงึมวีัฒนธรรม สิง่กอ่สรา้ง การแชน่ ้ารอ้น แบบญีปุ่่ นเลย 

ดว้ยในสมยักอ่นเป็นทีช่ายหนุ่มนยิมมาเพราะมสีาวบรกิาร แตไ่มน่านนักรัฐบาลไตห้วนัก็ท าการจดัระเบยีบ สรา้งเป็นจดุ

ทอ่งเทีย่วส าคัญและชาวไตห้วันนยิมแชน่ ้าแรท่ัง้ในสถานทีส่าธารณะและโรงแรมจนถงึปัจจบุนั   

 

Day 4  ตกึไทเป 101 – สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (Taipei 101) (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชัน้ 89)  

- ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอนัดบั 5 ของโลกใน

ปัจจบุนั (อนัดับในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวม

รา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาท ิBURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, 

HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, OMEGA, 

PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA   

- ทัง้นีจ้ดุไฮไลทข์องตกึไทเป 101 คอืลฟิตค์วามเร็วสงูพเิศษสองตัว ซึง่สามารถขึน้ไดด้ว้ยความเร็ว 

1,010 เมตรตอ่นาท ีใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาท ีในการเดนิจากชัน้ 5 ไปยงัจดุชมววิชัน้ 89 ลฟิตท์ัง้สอง

นีเ้ป็นลฟิตอ์จัฉรยิะความเร็วสงูเพยีงตวัเดยีวในโลกทีต่ดิตัง้อปุกรณ์แรงดันคงที ่ 

- ในชัน้ 89 เป็นจดุชมววิเมอืงไทเปแบบ 360 องศา ทีม่คีวามสงู 382 เมตร มลีกูบอลกนักระแทก

ขนาดใหญ ่ชือ่เต็มอยา่งเป็นทางการคอื Tuned Mass Damper TMD ซึง่เป็นระบบลด

แรงสัน่สะเทอืนทีป่รับใหเ้ขา้กบัความสมดลุของอาคารนี ้การแกวง่ของอาคารเมือ่ถกูลมแรงพัดท าให ้

ระดับความรนุแรงลดลง  

หมายเหต:ุ กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้กอ่น

เดนิทาง โดยคา่ตัว๋ขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 เหรยีญดอลลาหไ์ตห้วัน 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน สาธารณรัฐจนี (ไตห้วัน) 

 

13.50  น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่CI835 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


