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

∞ สวสิเซอรแ์ลนดไ์ตห้วนั ฟารม์แกะชงิจิง้  
∞ อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี 
∞ กรุงไทเป ถา่ยรูปเชคอนิกบั ตกึ 101  
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
∞ วดัจงไถฉ่านซือ่ ศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดบัสามของโลก 
∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 
∞ อุทยานเหยห่ลิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรูปรา่งแปลกๆ 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด  ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู่ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
∞ หมูบ่า้นสายรุง้ สถานทีเ่ช็คอนิชคิๆ 
∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 
∞ ชอ้ปป้ิงสุดฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ เหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต มติซุยเอา้ทเ์ลท   

 

เมนูพเิศษ:ปลาประธานาธบิด,ีเสีย่วหลงเปา,เมนูนึง่จกัรพรรด,ิสเต็กสลดับารไ์ตห้วนั,บุฟเฟ่ต์
ชาบูไตห้วนั 
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พกัโรงแรม:เจีย้อี ้1คนื หนานโถว 1คนื ไทจง 1คนื  ไทเป(โรงแรมน า้แร)่ 1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES บนิตรงสูไ่ทเป  
 
 
 
 

เดนิทาง กุมภาพนัธ-์ตุลาคม63  

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

28กุมภาพนัธ-์3มนีาคม 63 18,900 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

 

 

 

5,500 25 

17-21 เมษายน 63 18,900 5,500 25 

8-12 พฤษภาคม 63 18,900 5,500 25 

29พฤษภาคม-2มถิุนายน63 17,900 5,500 25 

12-16 มถิุนายน 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 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 

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

                                                 Return:       TPE-BKK  CI837  22.40-01.25+ 

วนัแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ - ทา่อากาศยานเถาหยวน - หมูบ่า้นสายรุง้ - ตลาดเหวินฮวาไนทม์าร์เก็ต  บริการอาหารวา่ง,เย็น 

05.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู 4 เคาเตอร์

เช็คอิน S สายการบิน CHINA AIRLINES (รับเอกสารตา่งๆพรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หน้าท่ี) 

กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้ หน้าท่ีสายการบินดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยั

ของสายการบิน   

08.35 น. เดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ีCI838 
**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  

13.15 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั  
(เวลาท่ีไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง)  ไตห้วนัเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12
เทา่ตัง้อยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย
ใหญ ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ี่สุด และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นตา่งๆของ
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ไตห้วนั ทัง้การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนือ
ของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก  
หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าทา่นขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ(บริการอาหารว่างบนรถบสั)   
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองไทจง ซ่ึงตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญอ่นัดบัท่ี 3 ของ
มณฑลไตห้วนั ปัจจุบนัเป็นศูนย ์วฒันธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ
ไตห้วนัจ านวนมหาวิทยาลยัและสถาบนัอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแตน่อ้ยกวา่เมืองไทเปเทา่นั้น
ขณะเดียวกนัยงัเป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไตห้วนัจดั
ขึ้นในวดัเป่าเจเ๋มืองไทจงเป็นประจ าทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหน่ึงอนัสะอาดเรียบรอ้ย จึงถูกถือ วา่เป็น
เมืองท่ีสะอาดท่ีสุดในไตห้วนั ระหวา่งทางทา่น  จะไดช้มทิวทศัน์สอง
ขา้งทางท่ีสวยงาม   จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่หมู่บา้นสายรุง้ เป็น
หมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหลา่
ทหารพรรคก๊กมินตัง๋หลงัจากท่ีอพยพมายงัไตห้วนัพรอ้มกบัเจียงไค
เช็ค ปัจจุบนัรัฐบาลของเมืองไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวและแหลง่ศึกษาชีวิตความเป็นอยูใ่นอดีตของบรรดาทหารกก๊
มินตัง๋ บา้นแตล่ะหลงัจะถูกแตง่แตม้ ตามผนังและก าแพงในหมูบ่า้น ดว้ยสีสนัตระการตาเหมาะแกก่าร
ถา่ยรูปอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ้ื่นถนนทางเดินก็ถูกแตง่แตม้สีสนัและตวัการ์ตูนไปทัว่ทัง้หมูบ่า้น 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเจ๊ียอ้ี 
น าทา่นช๊อปป้ิง ตลาดเหวินฮวาไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนช่ือดงัของเมืองเจียอ้ี ทา่นสามารถซ้ือ
ของกิน ของฝาก ไดต้ามอธัยาศยั  
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร:เมนูพิเศษ สเต็กสลดับาร ์
:เขา้สู่ท่ีพกั Hotel Discover หรือระดบัใกลเ้คียงกนั:(เมืองเจ๊ียอ้ี) 

                       (ช่ือโรงแรมท่ีพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั ก่อนวนัเดินทาง) 
วนัท่ีสอง        อุทยานแหง่ชาติอาหลีซาน - ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินหวู ่เชา้,เท่ียง,เย็น 

เชา้  บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้นน าทา่นเดินทางขึ้นเขาสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน อา
หลีซัน  (อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ตั้งอยู ่ท่ีเมืองเจียอ้ี 
(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กิจกรรมหลักของการมา
เยือนท่ีน่ีคือ เดินป่าศึกษาเสน้ทางธรรมชาติ และนั่งรถไฟโบราณไป
ชมพระอาทิตยข์ึ้ นซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของไตห้วนั ในฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพรอ้มกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด และจะบาน
ในชว่งเดือน 3 และเดือน 4เทา่นั้น   น าทา่นเดินชมด่ืมด ่ากบัธรรมชาติของป่าศกัด์ิสิทธ์ิอาลีซนัโดยตลอด
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สองเสน้ทาง ทา่นจะไดส้ัมผสักบัตน้สนสูงชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซ่ึง
เป็นอุทยานท่ียงัมีความสมบูรณ์อยูม่าก  ภายในอุทยานยงัมีทะเลสาบสองพ่ีนอ้งซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความ
สวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบท่ีน าสายน ้าจากสองจุดมารวมกนัอยูท่ี่ทะเลสาบแหง่น้ี พรอ้มทัง้ใหท้า่นได ้
ชม สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุ์ มีความสวยงามท่ีแตกตา่งกนัไป ซ่ึงตน้สนแตล่ะตน้มี
อายุมากกวา่รอ้ยปี  พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้มสวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุ์ มีความสวยงามท่ี
แตกตา่งกนัไป ซ่ึงตน้สนแตล่ะตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี  
น าทา่นแวะ ชิมชา ชาทอ้งถ่ินขึ้นช่ือของไตห้วนั รสชาติดีดีเหมาะแก่
การซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นเดินทางสูเ่มืองหนานโถวน าทา่น ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนั
จนัทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมี
ทศันียภาพของน ้าและภูเขาท่ีสวยงามไมว่า่จะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ 
หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้ถนนรอบทะเลสาบ
มีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดด  เดน่ ท าให้
ตวัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียวซ่ึงเป็นท่ีมา
ของนามอนัไพเราะวา่สุริยนัจนัทรา  น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจัง๋ 
นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ีอญัเชิญมาจากชมพูทวีปหลงั จาก
ลอ่งเรือกลบั น าทา่นนมสัการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่ หน่ึงวดัศกัด์ิสิทธ์ิของ
ประเทศไตห้วนั เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ วดับุน๋บู ้เป็นท่ีประดิษฐานของ ขงจ้ือ เทพแหง่ปัญญา และ เทพ
เจา้กวนอู เทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์ภายในใหญโ่ตอลงัการมาก 
และยงัมีสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูด่า้นหนา้วดั ซ่ึงมีมูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

   ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร:เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 
:น าท่านสู่ท่ีพกัโรงแรม Sky 1 Hotel  หรือระดบัใกลเ้คียงกนั:(เมืองเจียอ้ี) 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

วนัท่ีสาม       ฟาร์มแกะชิงจ้ิง – วดัจงไถฉ่านซ่ือ – ฟงเจ่ียไนทม์าเก็ต                           เชา้,เท่ียง,เย็น                                                                        

เชา้   บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ฟารม์แกะชิงจ้ิง ท่ีแหง่น้ีถูกขนานนามวา่ 
“สวิตเซอร์แลนดแ์หง่ไตห้วนั”ฟาร์มแกะชิงจ้ิงหรือท่ีรูจ้กักนัในช่ือ “Foggy 
Eden” ฟาร์มแกะเกา่แกข่องประเทศไตห้วนั เลี้ ยงแกะอยูบ่นภูเขา สภาพภูมิ
ประเทศโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด ์ภายในฟาร์มมีการปลูกตน้ไม ้
และผลไมเ้มืองหนาวไวท้ ัว่บริเวณ อาทิ กีวี, ลูกแพร์, ลูกพลมั และลูกพีช มี

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

สวนดอกไมก่ึ้งเขตรอ้นนานาพรรณอยา่ง ดอกลิลลี่ , ทิวลิป และแคลลาลิลลี่  เป็นตน้ เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว
ท่ีทางรัฐบาลสนับสนุนใหค้นมาเท่ียวและเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ซ่ึงจะแบง่ออกเป็น 2โซนใหญ ่โซน
แรกเป็นฟาร์มท่ีไวเ้ลี้ ยงแกะ และ บริเวณชมวิวในบริเวณสนามหญา้ท่ีเป็นฟาร์มเลี้ ยงแกะ มีเวทีส าหรับชม
การแสดงตดัขนแกะโดยจะมีชาวนิวซีแลนดเ์ป็นผูดู้แลฟาร์มแหง่น้ี  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษน่ึงจรรก
พรรด์ิ 
จากนั้นเดินทางสู ่วดัจงไถ่ฉานซ่ือ วดัน้ีไดร้ับการกลา่วขานวา่เป็นศา
สนสถานท่ีย่ิงใหญเ่ป็นอนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกนั และวดั
มหายานท่ีธิเบต   อีกทัง้ยงัเป็นวดัท่ีมีการออกแบบใหท้นัสมยัท่ีสุดใน
ไตห้วนั มีรูปทรงคลา้ยฐานยิงจรวดท่ีความสูง 150เมตร โดยใช ้

หินแกรนิตมาเป็นโครงสรา้งท่ีแข็งแกร่ง  ปีค.ศ.1999 ไดเ้กิด
แผน่ดินไหวอยา่งรุนแรงท่ีเมืองหนานโถว แผน่ดินแยก และเกิดธรณีสูบ
กลืนหมูบ่า้นหายไป แตว่ดัจงไถฉานซ่ือกบัไมเ่ป็นอะไรเลย ย่ิงเป็นการ
สรา้งความศรัทธาใหก้บัผูค้นในไตห้วนัอยา่งมาก  ผูก้อ่ตัง้คือทา่นพระ
อาจารยเ์หวยเจวี๋ยมหาเถระ วดัจงไถฉานซ่ือมีช่ือเสียงในดา้นการฝึก
สมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิท่ีสืบทอดมาจากปรมาจารยฮุ์ย่เหนิงใน
จีน พระสงฆแ์ละภิกษุณีมีจ านวนกวา่ 1,600 รูป เป็นภิกษุ 400 รูป 
เป็นภิกษุณี 1,200 รูป   
จากนั้นน าทา่นช๊อปป้ิงท่ีตลาด ฟงเจ่ียไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสินคา้
และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนัเมนูท่ีขึ้นช่ือของท่ีน่ีไดแ้กช่านมไขมุ่ก อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือหา
สินคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวิถี ชีวิตของชาวไตห้วนั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร :เมนูพิเศษบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 
:เขา้สู่ท่ีพกั Renmei Fashion Hotel หรือระดบัใกลเ้คียงกนั: (เมืองไทจง)             

วนัท่ีส่ี            อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วดัหลงซาน - ตลาดซิเหมินติง                       เชา้,เท่ียง--                                                                        

เชา้   อาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดินทางกลบัสู่  กรุงไทเป เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั 
เดินทางถึง ทา่นเดินทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซ่ือดงัเพ่ือใหทุ้กทา่นไดเ้ลือกซ้ือของฝากอนัขึ้นช่ือ
ของไตห้วนั   จากนั้นน าทา่นไดช๊้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วนั 
น าทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นหน่ึงสญัญลกัษณ์ของประเทศไตห้วนั  สรา้งขึ้นตัง้แตปี่ 
1976 เพ่ือเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก  และ
เป็นแหลง่รวม รูปภาพ ส่ิงของตา่งๆ ท่ีเป็นประวติั ขา้วของเคร่ืองใช ้
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สว่นตวัตา่งๆ ไปจนถึงรถยนตส์ว่นตวั และฉากจ าลองการท างานของทา่น แทบทัง้หมดเก่ียวกบั ทา่นนาย
พล เจียง ไคเช็ค ตัง้แตส่มยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู่ ต าแหน่งผูน้ าประเทศ โดย
ภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสมัฤทธ์ิของทา่นในทา่นั่งขนาดใหญท่ี่มีใบหนา้ย้ิมแยม้ตา่งจากรูปป้ันของทา่น
ในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลี่ ยนเวรทหารรักษาการหนา้รู้
ป้ันทา่นนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะมีขึ้นทุก 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่น้ี 
จากนั้นน าทา่นไปชอ้ปป้ิงสินคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นได ้
เลือกซ้ือมากมายในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ   

 เท่ียง            รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร:เมนูพิเศษเส่ียวหลงเปา 
น าทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหน่ึงในวดัท่ีเกา่แกแ่ละมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
แห่งหน่ึงของเมืองไทเป ตั้งอยูใ่นแถบย่านเมืองเกา่ มีีอายุเกือบ 300
ร้อยปีแลว้ สร้างขึ้ นโดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนช่วงปี ค.ศ.1738 เพ่ือเป็น
สถานท่ีสักการะบูชาส่ิงศักสิทธ์ิตามความเช่ือของชาจีนมีีรูปแบบ
ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธของจีนแตม่ีลูกผสมของความเป็น
ไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกนัวา่เป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ท าใหท่ี้น่ี
เป็นอีกหน่ึงแหลง่ทอ่งเท่ียวไมค่วรพลาดของเมืองไทเปวดัหลงซาน แตเ่ดิม
สรา้งขึ้นเพ่ือสักการะเจา้แมก่วนอิมเป็นหลกั แตก็่จะมีเทพเจา้องค์อ่ืนๆ
ตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกวา่ 100องคท่ี์ดา้นในโดยมาจากทัง้
ศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจ๋ือ เชน่ เจา้แมท่บัทิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง
,เทพเจา้กวนอู เร่ืองความซ้ือสัตยแ์ละหน้าท่ีการงาน และเทพเยว่เ์หล่า 
หรือ ผูเ้ฒา่จนัทรา ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 
เดินทางถึงน าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง ยา่นชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไตห้วนั มี
ฉายาวา่ ฮาราจูกุแหง่ไทเปหรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์เมืองไทย มีแหลง่ชอ้ปป้ิงตามตรอกซอก
ซอย และเป็นแหลง่นัดเจอกนัของวยัรุ่น มีรา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สินคา้ท่ีน่ีจะมีทัง้สินคา้
แฟชัน่ทัว่ไป และสินคา้แบรนดเ์นม ยงัมีรา้นรองเทา้ใหเ้ลือกอีกมากมาย มีทัง้แหลง่เส้ือผา้สไตลว์ยัรุ่น 
กระเป๋า ของฝากคนท่ีทา่นรัก รองเทา้ยี่ หอ้ตา่ง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่นรวมทัง้
ยี่ หอ้ตา่งๆเชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
:เขา้สู่ท่ีพกั The Loft Seaside Hotel *โรงแรมน ้าแร่ หรือระดบัใกลเ้คียงกนั:(เมืองไทเป)                 

วนัท่ีหา้           อุทยานเหย๋หลิ่่ว - หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน - ตึกไทเป101 – เอาทเ์ล็ทมอลล ์  
                    สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                            เชา้,---                                                                                       

เชา้  บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม  
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เหย๋หล่ิว(Yehliu Geopark) หน่ึงในสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติของไตห้วนั พ้ืนท่ีของอุทยานเยห่ลิวมีลกัษณะ

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับลา้นปีมีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเล การกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหิน
ชะงอ่นทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผ้ึงซ่ึงมี
ช่ือเสียงทัว่ทัง้เกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก 
น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน(Jiufen Old Street) เป็นถนนคนเดินเกา่แกท่ี่มีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั
โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถ่ินในบรรยากาศบา้นเรือนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมีการประดบั
โคมไฟสีแดงอยูท่ี่ดา้นบนถนนท่ีเป็นทางลาดชนัและขัน้บนัไดดว้ย สมยักอ่นจ่ิว
เฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยักษัตริยก์วงสวี้  มีนักขุดทอง
จ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุตา่งๆ ท าให้
จ านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไว ้
เพียงแตค่วามทรงจ าจนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท า

ภาพยนตร์"เปยฉิงเฉิงช่ือ"และ"อูเ๋หยียนเตอะซนัซิว"ทศันียภาพภูเขาท่ี
สวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักทอ่งเท่ียวจ านวนมาก จ่ิวเฟ่ินมีกิจกรรม 
มากมาย เชน่ถา่ยรูปมุมถา่ยรูปน่ารักๆในหมูบ่า้น สินคา้อีกมากมายท่ีท าให้
ทา่นไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน ช๊อปป้ิงของกิน
ของฝากขึ้นช่ือ เชน่ รา้นบวัลอยเผือก,รา้นไอศกรีมโรล,รา้นลูกช้ินปลาสูตร
โบราณ,และโรตีสายไหมอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั             
(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
น าทา่นเยี่ ยมชมสินคา้สง่ออกช่ือดงัของไตห้วนัท่ีศูนย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยท่ีมีพลงัพิเศษ
ชว่ยในการปรับสมดุลในร่างกายซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวียน
โลหิตดีชว่ยใหร้่างกายสดช่ืนลดอาการปวด   
เดินทางสู ่ตึกไทเป101(ถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้) สญัลกัษณ์ของเมืองไทเป เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไตห้วนั 
และสูงเป็นอนัดบั 2ของโลก(ปี 2004 เคยสูงท่ีสุดในโลก) ตึกสูงถึง 509เมตร รูปร่างตวัอาคารไดแ้รง
บนัดาลใจมากจาก เจดียข์องจีนท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปท่ีชัน่ 89(ไมร่วมคา่ขึ้นชัน้89) ภายในตวั
อาคาร มีลูกตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและมี
ลิฟตท่ี์ว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก บริเวณท่ีตัง้ของตึก ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสินคา้ท่ีท่ีขายของแบรนด์
เนม และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 
จากนั้นน าทา่นเดินทางไปชอ้ปป้ิงท่ี เอาท์เล็ทมอลล ์ เป็นเอา้ทเ์ลทจากญ่ีปุ่น ท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วัน 
ภายใน มีหา้งรา้นและรา้นอาหารกวา่ 200 แบรนดช์ัน้น า พระเอกของท่ีน่ีคงไม่พน้รองเทา้โอนิซุกะ 
แลว้กบัอีกหลากหลายแบรนดช์ัน้น า ตัวอยา่งแบรนด์ท่ีน่าสนใจ เชน่  Skechers, Onitsuka tiger, 
Asics, Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake สว่นใหญร่าคาถูก
กวา่หา้งในไทย  (อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)   
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  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
22.40 น.  เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เท่ียวบินท่ี CI837  

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  

01.25น+ เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

........................................ 
หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
**กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาติดต่อคอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้** 

หมายเหตุ:อตัราค่าบริการขา้งตน้ เป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ จากสายการบิน ดงัน้ันเม่ือท่านตกลง
เดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทวัรแ์ลว้ มิสามารถเปล่ียนแปลง เล่ือน ยกเลิกการเดินทางได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินค่าจอง ค่าทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยเคร่ืองบินภายในประเทศ 
กรุณาแจง้บริษทัก่อนท าการจองตัว๋เคร่ือง มิฉะน้ันบริษทัฯไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน กรณีกรุป๊ออก
เดินทางไม่ได ้
 
***หากลูกคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสินคา้พ้ืนเมือง หรือ รา้นใดๆก็ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ ไมว่า่จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้ง
จา่ยคา่ชดเชยเพ่ิม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถ่ินจะเป็นผูเ้ก็บเงินจากลูกคา้โดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบริการของรถบสัน าเท่ียวสามารถใหบ้ริการวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึง
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ ยนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง*** 
 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ

ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหาก

ท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอก

เมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ 

รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน  
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อตัราคา่บริการรวม ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ–ไทเป ไทเป–กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มท่ีพกั 4คืน พกัหอ้งละ 2-3

ท่าน  อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรือค า่ตามรายการ) บตัรท่องเท่ียวสถานท่ีต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ 

ค่าทางด่วน ค่ามคัคุเทศก ์ค่าน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30กก. คา่ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยัท่ีบริษัทท าไว ้**รวมค่าภาษีสนามบิน

ทุกแห่งและค่าภาษีน ้ามนัของสายการบินตามรายการ   *คา่บริการน้ีรับเฉพาะนักทอ่งเท่ียวชาวไทยเทา่นั้น 

ราคาทวัรไ์ม่รวม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีชอ่งพิเศษ คา่ท า
หนังสือเดินทาง คา่ซกัรีด คา่สมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) คา่วีซา่พาสปอร์ตตา่งดา้ว  นักทอ่งเท่ียว
ชาวตา่งชาติ(เก็บเพ่ิม 800บาท),ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,500 NT ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความ
ประทบัใจในการบริการ  ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า  
 
 เง่ือนไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั

ล่วงหนา้ (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผู ้

จดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง     

หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวนัเดินทางไป-กลบั  **

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจ

ปฏิเสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพรอ้มยอด

คงเหลือ 
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**กรณีลูกคา้ถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวีซ่าก่อนเดินทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไม่

รวมค่าวีซ่า 

การยกเลิกการจอง เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เม่ือทา่นตกลงจองทวัร์โดยจา่ยเงินมดั
จ า หรือ คา่ทวัร์ท ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมว่า่กรณีใดทัง้ส้ิน  
 
หมายเหตุ 

กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบริษัทฯ 

และเม่ือทา่นช าระเงินคา่จอง และหรือ คา่ทวัร์แลว้ ถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขของบริษัทแลว้ 

 1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัท่านได้

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย  7 วนัก่อนการเดินทาง  

2) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร ์เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล 

การปฏิวติั อุบติัเหตุ และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน

ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ   

4) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตามสถานการณท่ี์มีการปรบัข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการ

เรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

5) หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือว่า

ผูท่้องเท่ียวสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่าน
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ไดจ่้ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้าย

ทัง้หมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมีเง่ือนไข   

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ัน ๆ  

7) การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทาง

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไมไ่ดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัได ้

และทางบริษทัถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร ์  (ท่านสามารถซ้ือประกนั

สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป)  

7) มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

8) ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ใน

กรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือ

กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
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