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ไต้หวัน สมายล์ บันเทิงใจ เหนือ–กลาง–ใต้ 6 วัน 5 คืน 

ชมวิวฟาร์มชิงจิ้ง และฝูงแกะฟาร์มชิงจิ้ง – 

ถ่ายรูปชิงจิ้ง SKY WALK

  
**พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน /ย่าน ซีเหมินติง 1 คืน / ย่านฝงเจี่ย 1 คืน/โรงแรมน้ําแร่ 1 คืน  

***บุฟเฟ่ต์ ซีฟู๊ด นานาชนิด /อาหารเจ ประยุกต์ / สเต็ค สลัดบาร์ / ปลาประธานาธิบดี 
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วันแรก    กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเกาสง –วัดเจดีย์เสือมังกร – ถ่ายรูป  FORMOSA 

BOULOVARD- ตลาดกลางคืนล่ิวเหอ Liuhe Night Market 

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ 

E สายการบินไทยสมายลแ์อร์เวย์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก   

10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน โดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 

WE 688 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง) 

14.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติเกาสง เมืองเกาสง เมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวันเป็นศูนย์กลาง

สําคัญของ  นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย 

บ่าย บริการอาหารว่าง + เครื่องดื่ม  

จากนั้นชม เจดีย์เสือมังกร ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบัว ห่างจากศาลาฤดูใบไม้ผลิและศาลาฤดูใบไม้

ร่วงไปทางทิศใต้ประมาณ 700 เมตร บริเวณปากมังกรจะเป็นทางเข้าสู่

ภายในเจดีย์ และบริเวณปากเสือจะเป็นทางออก สามารถขึ้นไปยังชั้น

บนเพื่อชมทิวทัศน์รอบ ๆ บึงที่มีสิ่งปลูกสร้างและวัดต่างๆ รอบบริเวณ 

เจดีย์คู่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู  เทพเจ้าแห่ง

ความซื่อสัตย์การเดินเข้าไปทางปากของมังกร และเดินออกมาทางปาก

ของเสือถือเป็นเสมือนการเปล่ียนจากความโชคร้ายให้กลายเป็นความโชคดี   จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูป 

FORMOSA BOULOVARD โดมแห่งแสง ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟ

ใต้ดิน MRT Formosa Boulevard Station ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 

2 สายรถไฟสีส้มและสีแดง เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่

ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ที่เป็นการ

ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆด้วยแนวคิดของดิน น้ํา ลม ไป เป็นสี แดง 

เหลือง น้ําเงิน เขียว เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองเกาสง   
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ !!!! บุฟเฟต์ ซีฟู๊ด อาหาร นานาชนิด   

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนล่ิวเหอ Liuhe Night Market เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดของเมืองเกาสง และตอนใต้ของเกาะไต้หวัน ภายในมีร้านค้าสไตล์รถเข็นและแผงลอยมากกว่า

หนึ่งพันร้านค้า ส่วนใหญ่จะขายของกินเล่น อาหาร ขนม เครื่องดื่ม แต่ก็มีส่วนที่ขายพวกข้าวของ

เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ของสะสม โดยจะมีความเป็นวัยรุ่นมากกว่าตลาด

กลางคืนอื่นของเมืองเกาสง 

     พักที ่ โรงแรม AMBASSDOR HOTEL KHAOSUING ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า 

   

วันที่สอง    เกาสง – วัดฝอกวงซัน –ช้อปปิ้ง EDA OUTLET MALL + สวนสนุก E-DA Theme Park– 

ชม I – RIDE EXPERIENCE CENTER-เมืองเจียอี้  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนําท่านสักการะพระอามิตพุทธที่ พุทธสถานฝอกวงซัน  เป็น

วัดที่มีชื่อเสียงมากในไต้หวัน เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจํา

ภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ที่สามารถบรรจุศาสนิก

ชนได้ถึง 1,000 คน ไฮไลท์ของที่นี่คือ พระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 

เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปอีก 480 
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องค์ มีอาณาเขตกว้างขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก   วัดฝอกวงซัน ซึ่งสร้างด้วยเงินบริจาคล้วน ๆ กว่าหลัก

หมื่นล้านบาท สร้างก่อนวัดธรรมกาย มีอายุกว่า 50 ปี เพราะสร้างในปี 1967 สําหรับวัดพระธรรมกาย

สร้างในปี 1973 วัดฝอกวงซัน เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาเยี่ยมชม เป็นจุดขายของประเทศไต้หวันได้

เป็นอย่างดี 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารเจ ประยุกต์  

นําคณะท่านเข้าภายใน อาณาจักร EDA-WORLD ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง มีร้านค้าถึง 123  ร้านค้า  , 

อาคารสแควร์ได้ถูกออกแบบให้เป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน พร้อมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง ท่านที่

ชื่นชอบการช้อปปิ้งก็มี โซน OUTLET MALL  ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนําของโลก

, เพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการช๊อปสินค้ากับส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื้นที่กว่า  58,000 

ตารางเมตร รวบรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์ดังกว่า 300 แบรนด์ , อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, 

Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอื่น ๆ   เพื่อให้คุณได้ซื้อสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบใน

ราคาพิเศษสุดๆ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ภายใน ยังมี สวนสนุก E-DA Theme Park สวน

สนุกขนาดใหญ่ในธีมทะเลอีเจียนของตํานานกรีกโบราณ แบ่งออกเป็น 3 โซนคือ เมืองโบราณ 

(Acropolis), เมืองภูเขาซานโตรินี (Santorini Mountain City) และปราสาทโทรจัน (Trojan Castle) เพียง

เมื่อคุณก้าวเท้าเข้าไปยังสวนสนุกก็จะพบกับความตื่นตาตื่นใจกับเหล่าบรรดามาสคอต E-DA และส

ตาท์ฟที่มารอต้อนรับ พร้อมเครื่องเล่นที่จะพาคุณไปย้อนวัยเด็กสุดเร้าใจ อาทิ “Upside Down” รถไฟเหาะ

แนวดิ่งกลางแจ้งด้วยความสูง 55 เมตร, “Flying Over Love Sea” เครื่องเล่นสุดหวาดเสียวความสูง 33 

เมตร, “Extreme Limit Challenge” รถไฟเหาะครึ่งวงกลมและรถไฟโมโนเรลที่จะวิ่งผ่านแต่ละจุดภายใน

สวนสนุก เป็นต้น  
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นําท่านเดินทางสู่ I-RIDE EXPIRENCE CENTER ให้ท่านได้มาสนุกกับเที่ยวบินสุดเร้าใจที่ไอ-ไรด์ 

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเครื่องเล่นแบบ 5D ที่จะมาจําลองความรุ้สึกของการโบยบินเหนือเมฆให้คุณ

ได้ลองสัมผัสกัน ดําดิ่งลงสู่ท้องทะเลสีฟ้าคราม, โบยบินข้ามหุบเขา และเหิรฟ้าไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง

สําคัญของไต้หวัน (Taiwan)  ผ่านหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสูงลิบตา และเมืองอันพลุกพล่านได้โดยที่

ไม่ต้องเดินทางให้เมื่อยแม้แต่ก้าวเดียว! โรงภาพยนตร์แห่งนี้จะมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ 5D 

ผ่านเที่ยวบินเสมือนจริงที่จะเล่นกับประสาทสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของคุณ จนคุณรู้สึกราวกับว่าคุณบินอยู่

จริง ๆ พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยวในมุมสูง ซึ่งเป็นมุมที่คุณไม่สามารถเห็นได้จากที่ใด เพียงแค่คุณนั่งให้นิ่ง

และเกาะให้มั่น คุณก็สามารถชมเมืองเกาสง (Kaohsiung), ไถหนาน (Tainan) และภูเขาหยกจากบนเมฆ

ได้แบบง่าย ๆ เครื่องเล่น I-RIDE EXPIRENCE CENTER จึงเป็นกิจกรรมที่คุณไม่ควรพลาด หาก

ได้มาเยี่ยมเยียนประเทศไต้หวัน ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองเจียอี้   

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้  เป็นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้  มี

ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีก

ด้านติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ  (National 

scenic area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ 

Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกัน

ไป 
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เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู สเต็ค หมู เนื้อ ไก่ + สลัดบาร์ และ เครื่องดื่ม . 

พักที ่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL CHIAYI  ระดับ 4 ดาว ++หรือเทียบเท่า 

 วันทีส่าม    เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ย

ไนท์มาร์เก็ต – แวะชิมชาท้องถิ่น  

   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นนําท่านจาก เมืองเจี้ยอี้ เพื่อขึ้นอุทยาน อุทยานอารีซัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

) เจียอี้เป็นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มีลักษณะ

เป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา

ด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวใน

ไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ Alishan 

National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya 

National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป 

   

 เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน  
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นําคณะท่าน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวันตั้งแต่

สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ 

เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่น

เปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00

ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ 

ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว้ในความทรงจําอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลง

จากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร 

เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้

ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่

แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางลงอารีซัน เพื่อ

เดินทางต่อไปยังเมืองไทจง  

   บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหาร

นานาชาติสไตล์ Street Food ทําให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีอะไรน่าสนใจ

สําหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยความที่ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฟ่งเจี่ย จึงมีสินค้าเกี่ยวกับ

แฟชั่นและวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากด้วย สินค้าขึ้นชื่อได้แก่ รองเท้ากีฬา 

ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS ,  

ค่ํา เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ให้ท่านอิสระอาหารเย็น (โรงแรมที่พักอยู่ตรงตลาดฝงเจี่ย) ให้

ท่านมีเวลาช้อปปิ้ง เลือกซื้อของ พร้อมท้ังทดลองชิมอาหารพื้นเมือง ของตลาดฝงเจี่ย  

 พักที ่ โรงแรม BEACON FONGJIA HOTEL หรือ เทียบเท่า  
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วันทีส่ี่  เมืองหนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  

               – SKYWALK –ผูหลี่–อาบน้ําแร่  

   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน 

รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นํา

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถัง

ซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา  

จากนั้นนําคณะเดินทางกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่ง

ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัว

ละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยัน

จันทรา. 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบด ี
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 นําท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ที่มีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจาก

ระดับน้ําทะเล ให้ทุกทานได้เดินเก็บภาพบรรยากาศ พร้อมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและ

ทัศนียภาพที่สวยงาม ของดอกซากุระของฟาร์มแกะชิงจิ้งจะผลิดอกเบ่งบานพร้อมกัน 

จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ

สิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เล้ียงแกะ

และบริเวณชมวิว ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด เชิญท่านอิสระให้อาหารแกะ และ

ถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี  ท่านสามารถถ่ายรูปสวน

ดอกไม้ในบริเวณใกล้เคียง ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ที่พัก   

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนพื้นเมือง  

 พักที ่ โรงแรม  RED MABLE HOTSPRING หรือเทียบเท่า ** พักโรงแรมน้ําแร่ห้องส่วนตัว***    

วันทีห่้า    หนานโถว – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – อุทยานเหยหลิ่ว  

               – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –GERMANUIM- ช้อปปิ้งซีเหมินติง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นเดินทางสู่เมืองไทเป  ให้ทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่ง

พายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จัก

ไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมี

ขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนม

พายเผือก ขนมต่างๆนานาชนิด ให้ทุกท่านได้ลองชิม เลือกซื้อก่อนเดินทาง

กลับ 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลก
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ตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก

ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด 

เต้าหู้ รังผ้ึงซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก 

   เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งนึ่งซีอิ๊ว + เป๋าฮื้อ   

 จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้  จึงมีนัก

ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจ

หาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากใน

การถ่ายทําภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก

ภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่  นอกจากนี้ยังมีถนนคน

เดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทําให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีก

มากมายที่ทําให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตาม

อัธยาศัย  

 

 

 

 
 
 

จากนั้นนํา ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่ง

สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้

ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้

เลือกชม นอกจากนี้ยังมีสินค้าชนิดอื่นให้ท่านได้เลือกชม 

 ค่ํา  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน พระกระโดดกําแพง  

จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง

ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าขายของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระ

ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย 
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พักที่ โรงแรม  MIDTOWN RICHARDSON HOTEL XIMENDING หรือเทียบเท่า  
                  โรงแรมอยู่ตรงซีเหมินติง 

**** ท่านใดที่สนใจเดินทางไป COUNT DOWN บริเวณแถวตึกไทเป 101 รอบนอก //หรือ 

อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน ทางไกด์และหัวหน้าทัวร์จะนัดหมายเวลา เพื่อเตรียมนั่งรถไฟ 

MRT ไป (ลูกค้าจ่ายค่าMRT เอง ) ส่วนท่านที่ไม่ไป ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง บริเวณแถว

โรงแรมได้ตามอัธยาศัย    

 

วันทีห่ก    ไทเป –วัดหลงซาน- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ  

   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นชม วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน 

ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารด้านหน้า วิหารกลางซึ่งเป็นวิหารหลัก

และวิหารที่อยู่ทางด้านหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝีมือที่

งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็นมังกรพันรอบเสาดู

สวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปั้นยิบย่อยที่

แสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวันจะมีผู้คนมากมายทั้งนักท่องเที่ยว

และชาวไต้หวันเองมาไหว้พระ ที่นี่อยู่เสมอๆ 

จากนั้นนําท่านเที่ยวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นําของ

ไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียง

ไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 

ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสน

ตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์   

จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สําหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีน
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ตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทําด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่

ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป   

เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ ตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควร 

เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน   

13.55 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี TG633 

(มีบริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง) 

 16.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงาน . 

 

  
หมายเหตุ...กรณีท่ีไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้นั้น ทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น 

เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้พาสปอร์ต

ข้าราชการต้องดําเนินการยื่นวีซ่าตามปกติ 

อัตราค่าบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุต่ํา

กว่า12 ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุต่ํา

กว่า12ปี) 

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม 
จ านวน

ที่นั่ง  

27 DEC – 1 JAN 2020  
TG2688 BKK-TPE  10.00-14.20 

 TG633  TPE-BKK   13.55-16.50   
40,900.- 39,900.- 38,900.- 9,500.- 31+1 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
  ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 
  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
  ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
      ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน 
-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการชําระค่าบริการ 
1. กรุณาชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองท่ีนั่ง  
2. ลูกค้าต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วัน หากไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบ

ภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง

ในทัวร์นั้นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 

น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ทางลูกค้า (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแจ้งยืนยันทาง

อีเมลล์  เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่

ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ลูกค้า(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะอีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสาร

การขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน

ค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระ

แล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชําระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ

หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยุดทําการของทางบริษัท 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เง่ือนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู)  เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาต

การใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝ่ังประเทศ

ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะ

เกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา นําหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือ

เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา  
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ  
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความ

สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็น

ต้น    
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น    แต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น      

 
ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้า    ประเทศไต้หวัน กับ

เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 
 

  
 


