
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

∞ สวสิเซอรแ์ลนดไ์ตห้วนั ฟารม์แกะชงิจ ิง้  
∞ อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีาน น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี 
∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเชคอนิกบั ตกึ 101  
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
∞ วดัจงไถฉ่านซือ่ ศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดบัสามของโลก 
∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 
∞ อทุยานเหยห่ลิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
∞ หมูบ่า้นสายรุง้ สถานทีเ่ช็คอนิชคิๆ 
∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 
∞ ชอ้ปป้ิงสดุฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ เหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต มติซุยเอา้ทเ์ลท   

 

เมนูพเิศษ:ปลาประธานาธบิด,ีเสีย่วหลงเปา,เมนูนึง่จกัรพรรด,ิสเต็กสลดับารไ์ตห้วนั,บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 

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

เดนิทางโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES บนิตรงสูไ่ทเป  
 
 
 
 

 



 
เดนิทาง กมุภาพนัธ-์ตลุาคม63  

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
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       สนามบนิสุวรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานเถาหยวน - หมูบ่า้นสายรุง้ - ตลาดเหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต 
                                                                                                                     บรกิารอาหารวา่ง,เย็น 
05.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู 4 เคาเตอรเ์ช็คอนิ S 

สายการบนิ CHINA AIRLINES (รับเอกสารต่างๆพรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบ

จะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้ หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ   

08.35 น. เดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน CHINA 
AIRLINES เทีย่วบนิทีC่I838 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

13.15 น.      เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน  
(เวลาที่ไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง)  ไตห้วันเป็นเกาะที่มพีื้นที่
เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12เท่าตัง้อยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวันออก
เฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 
78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ และเป็นศนูยก์ลาง
ทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่
ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโต
เร็วมาก  
หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่งบนรถบสั)   
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่ันดับที ่3 ของ
มณฑลไตห้วัน ปัจจุบันเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ
ไตห้วันจ านวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้
ขณะเดยีวกันยังเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้
ในวดัเป่าเจเ๋มอืงไทจงเป็นประจ าทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอื วา่เป็นเมอืงที่
สะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่น  จะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม    
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุสงครามกลางเมอืงของจนี 
เหล่าทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจยีงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไท
จงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารกก๊
มนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะถูกแต่งแตม้ ตามผนังและก าแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสีันตระการตาเหมาะแก่การ
ถา่ยรูปอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทั่วทัง้หมูบ่า้น 
จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจีย๊อี ้



 
น าทา่นชอ๊ปป้ิง ตลาดเหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืชือ่ดังของเมอืงเจยีอี ้ทา่นสามารถซือ้ของกนิ 
ของฝาก ไดต้ามอัธยาศัย  

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร:เมนูพเิศษ สเต็กสลดับาร ์

:เขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Discover หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:(เมอืงเจีย๊อี)้ 
                       (ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่อง        อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีาน - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่  
                                                                                                                                           เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางขึน้เขาสู่ อุทยานแห่งชาตอิาหลซีาน อา
หลีซัน (อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ตั ้งอยู่ที่เมืองเจียอี ้
(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กิจกรรมหลักของการมา
เยอืนที่น่ีคอื เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณ
ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมี
ชือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพร่ัง
พรอ้มกับพรรณไมอ้ีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และ
เดอืน 4เทา่นัน้   น าทา่นเดนิชมดืม่ด ่ากับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิ์
อาลซีันโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับตน้สนสูงชัน, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างต่างๆ  และตน้ไม ้
นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก  ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่นอ้งซึง่เป็น
ทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบทีน่ าสายน ้าจากสองจุดมารวมกันอยู่ทีท่ะเลสาบแห่งน้ี 
พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้ม สวนสนพันปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกันไป ซึง่ตน้
สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้มสวนสนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวาม
สวยงามทีแ่ตกตา่งกันไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  
น าทา่นแวะ ชมิชา ชาทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ของไตห้วัน รสชาตดิดีเีหมาะแก่
การซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวน าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินั
จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมี
ทัศนียภาพของน ้าและภเูขาทีส่วยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ 
หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนนรอบ
ทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะภมูปิระเทศทีโ่ดด  
เดน่ ท าใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว

ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะวา่สรุยิันจันทรา  น าทา่นสู ่วดัพระถงั
ซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจ๋ังทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปีหลัง 
จากลอ่งเรอืกลับ น าทา่นนมสัการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ 
วดัเหวนิหวู ่หนึง่วดัศกัดิส์ทิธิข์องประเทศไตห้วัน เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ 
วัดบุน๋บู ้เป็นทีป่ระดษิฐานของ ขงจือ้ เทพแหง่ปัญญา และ เทพเจา้
กวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์ภายในใหญโ่ตอลังการมาก 
และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตวั ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้วดั ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 

   ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร:เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี
:น าทา่นสูท่ ีพ่กัโรงแรม Sky 1 Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:(เมอืงเจยีอี)้ 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

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

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์แกะชงิจิง้ ทีแ่หง่น้ีถกูขนานนามวา่ 
“สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนั”ฟารม์แกะชงิจิง้หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ “Foggy 
Eden” ฟารม์แกะเกา่แกข่องประเทศไตห้วัน เลีย้งแกะอยูบ่นภเูขา สภาพ
ภมูปิระเทศโดยรอบเป็นแบบประเทศนวิซแีลนด ์ภายในฟารม์มกีารปลกู
ตน้ไมแ้ละผลไมเ้มอืงหนาวไวท้ั่วบรเิวณ อาท ิกวี,ี ลกูแพร,์ ลกูพลัม และ
ลกูพชี มสีวนดอกไมก้ึง่เขตรอ้นนานาพรรณอยา่ง ดอกลลิลี,่ ทวิลปิ และ
แคลลาลลิลี ่เป็นตน้ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีท่างรัฐบาลสนับสนุนใหค้นมา
เทีย่วและเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิซึง่จะแบง่ออกเป็น 2โซนใหญ ่โซน
แรกเป็นฟารม์ทีไ่วเ้ลีย้งแกะ และ บรเิวณชมววิในบรเิวณสนามหญา้ทีเ่ป็น



 
ฟารม์เลีย้งแกะ มเีวทสี าหรับชมการแสดงตดัขนแกะโดยจะมชีาวนวิซแีลนดเ์ป็นผูด้แูลฟารม์แหง่น้ี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษนึง่จรรกพรรดิ ์

จากนัน้เดนิทางสู ่วดัจงไถฉ่านซือ่ วัดนี้ไดร้ับการกลา่วขานวา่
เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนคร
วาตกินั และวัดมหายานทีธ่เิบต   อกีทัง้ยังเป็นวัดทีม่กีาร
ออกแบบใหท้ันสมัยทีส่ดุในไตห้วัน มรีปูทรงคลา้ยฐานยงิจรวดที่
ความสงู 150เมตร โดยใชห้นิแกรนติมาเป็นโครงสรา้งที่
แข็งแกรง่  ปีค.ศ.1999 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรงทีเ่มอืง
หนานโถว แผน่ดนิแยก และเกดิธรณีสบูกลนืหมูบ่า้นหายไป แต่
วัดจงไถฉานซือ่กบัไมเ่ป็นอะไรเลย ยิง่เป็นการสรา้งความศรัทธา
ใหก้บัผูค้นในไตห้วันอยา่งมาก  ผูก้อ่ตัง้คอืทา่นพระอาจารย์
เหวยเจวีย๋มหาเถระ วัดจงไถฉานซือ่มชีือ่เสยีงในดา้นการฝึก
สมาธนิกิายเซนหรอืฌานสมาธทิีส่บืทอดมาจากปรมาจารยฮ์ุย่เห
นงิในจนี พระสงฆแ์ละภกิษุณีมจี านวนกวา่ 1,600 รปู เป็นภกิษุ 
400 รปู เป็นภกิษุณี 1,200 รปู   
จากนัน้น าทา่นชอ๊ปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิ
มรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วันเมนูที่
ขึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้กช่านมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้
ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร :เมนพูเิศษบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 
:เขา้สูท่ ีพ่กั Renmei Fashion Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: (เมอืงไทจง)             

วนัทีส่ ี ่           อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซาน - ตลาดซเิหมนิตงิ                       เชา้,เทีย่ง--                                                                        

เชา้   อาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วนัและเป็น
ศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน 
เดนิทางถงึ ทา่นเดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหท้กุ
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอันขึน้ชือ่ของไตห้วัน   จากนัน้น าทา่นไดช้อ๊ป
ป้ิงเครือ่งส าอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วัน 

น าทา่นไปชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนึง่สญัญลักษณ์ของ
ประเทศไตห้วัน  สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1976 เพือ่เป็นการร าลกึและเทดิทนู
อดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รูปภาพ สิง่ของ
ตา่งๆ ทีเ่ป็นประวตั ิขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตัวตา่งๆ ไปจนถงึรถยนต์
สว่นตวั และฉากจ าลองการท างานของทา่น แทบทัง้หมดเกีย่วกับ ทา่นนายพล เจยีง ไคเชค็ ตัง้แตส่มัยทียั่ง
เป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ โดยภายในจะมรูีปปั้นท าจากทอง
สมัฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูปปั้นของทา่นในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้า
ไว ้2 นายตลอดเวลา ทา่นจะไดพ้บกับการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้นทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึง่
จะมขีึน้ทกุ 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่น้ี 
จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ   

 เทีย่ง            รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร:เมนูพเิศษเสีย่วหลงเปา 
น าทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ
แห่งหนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมอืงเกา่ มีอีายุเกอืบ 300
รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจีนชาวฝูเจี๊ ยนช่วงปี ค.ศ.1738 เพื่อเป็น
สถานที่สักการะบูชาสิง่ศักสทิธิต์ามความเชื่อของชาจีนมีีรูปแบบ
ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจนีแต่มลีูกผสมของความ
เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ท าให ้
ทีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน 
แต่เดมิสรา้งขึน้เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แต่ก็จะมเีทพเจา้
องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกว่า 100องคท์ีด่า้นในโดยมา



 
จากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เชน่ เจา้แม่ทับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอู เรือ่งความ
ซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรอื ผูเ้ฒ่าจันทรา ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวัง
ดา้นความรัก 

เดนิทางถงึน าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ ยา่นชอ้ปป้ิงของ
วัยรุ่นทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของไตห้วัน มฉีายาวา่ ฮาราจูกแุหง่ไทเป
หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปป้ิงตาม
ตรอกซอกซอย และเป็นแหลง่นัดเจอกันของวัยรุ่น มรีา้นคา้
รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สนิคา้ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทั่วไป 
และสนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทีัง้
แหลง่เสือ้ผา้สไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้
ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่ังของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
:เขา้สูท่ ีพ่กั The Loft Seaside Hotel *โรงแรมน า้แร ่หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:(เมอืงไทเป)                 

วนัทีห่า้           อทุยานเหยห๋ลิ่ ว่ - หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน - ตกึไทเป101 – เอาทเ์ล็ทมอลล ์  
                    สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                           เชา้,---                                                                                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่(Yehliu Geopark) หนึง่ใน

สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วัน พืน้ทีข่องอทุยานเยห่ลวิมี
ลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มอีายุ
ยาวนานนับลา้นปีมลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัด
กร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก
ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนีิ 
และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเหด็ เตา้หู ้รังผึง้ซึง่มชีือ่เสยีงทัว่
ทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน(Jiufen Old Street) เป็นถนน

คนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วันโดยสองขา้งทางจะเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมี
การประดับโคมไฟสแีดงอยูท่ีด่า้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาดชนัและ
ขัน้บันไดดว้ย สมัยกอ่นจิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่
สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้มนัีกขดุทองจ านวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี่ การ
โหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหายผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไว ้
เพยีงแตค่วามทรงจ าจนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร"์เปยฉงิเฉงิชือ่"และ"อูเ๋หยยีน
เตอะซนัซวิ"ทศันียภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก จิว่เฟ่ินมกีจิกรรม 
มากมาย เชน่ถา่ยรูปมมุถา่ยรูปน่ารักๆในหมูบ่า้น สนิคา้อกีมากมายทีท่ า
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ชอ๊ป
ป้ิงของกนิของฝากขึน้ชือ่ เชน่ รา้นบัวลอยเผอืก,รา้นไอศกรมีโรล,รา้น
ลกูชิน้ปลาสตูรโบราณ,และโรตสีายไหมอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย             
(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ป
ป้ิง) 
น าทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศ่นูย ์GERMANIUM 
POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกายซึง่
สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีน
โลหติดชีว่ยใหร่้างกายสดชืน่ลดอาการปวด   
เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ถา่ยรูปบรเิวณดา้นหนา้) สญัลกัษณ์ของเมอืง
ไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และสงูเป็นอันดับ 2ของโลก(ปี 2004 
เคยสงูทีส่ดุในโลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร รูปร่างตัวอาคารไดแ้รงบันดาล
ใจมากจาก เจดยีข์องจนีทีน่ี่ยังมจีุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปทีช่ัน่ 89(ไม่
รวมคา่ขึน้ชัน้89) ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน 
ท าหนา้ทีก่ันการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็ว
ทีส่ดุในโลก บรเิวณทีต่ัง้ของตกึ ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้
ทีท่ีข่ายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 



 
จากนั้นน าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที่ เอาทเ์ล็ทมอลล ์ เป็นเอา้ท์เลทจากญี่ปุ่ น ที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วัน 
ภายใน มหีา้งรา้นและรา้นอาหารกว่า 200 แบรนดช์ัน้น า พระเอกของทีน่ี่คงไมพ่น้รองเทา้โอนซิกุะ แลว้กับ
อีกหลากหลายแบรนด์ชัน้น า ตัวอย่างแบรนด์ที่น่าสนใจ เช่น  Skechers, Onitsuka tiger, Asics, 
Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake ส่วนใหญ่ราคาถูกกว่า
หา้งในไทย  (อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)   

  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
22.40 น.  เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES  เทีย่วบนิที ่CI837  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

01.25น+ เดนิทางกลับถงึ 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 ์ในทกุกรณ ีและกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้ง
จ่ายคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–ไทเป ไทเป–กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก 4คนื พกัหอ้งละ 2-3ทา่น  อาหาร

ทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่
น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้

ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ **รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามันของสาย
การบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักทอ่งเทีย่ว
ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,500 NT ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
การบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่  
 

 เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 
 
 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  



 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น

ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อบุัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เน่ืองจากคา่ใชจ่้ายทีท่า่นไดจ่้ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการ
ช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ่้ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบ
ช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกันภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง
ได ้จากบรษัิท ประกันทัว่ไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


