
#15056 ทัวรไตหวัน ไทเป ไทจง 5 วัน 3 คืน อุทยานเยหล่ิว
หมูบานโบราณจ่ิวเฟน เคาทดาวนตอนรับปใหม 2020 บิน CI
ทัวรไตหวัน ไทเป ไทจง ตึกไทเป101 วัดเทียนโฮว วัดซิงเทียนกง วัดขงจ้ือ วัดตา
หลงตงเปาอัน วัดกวนตู ถนนโบราณตั้นสุย ปลอยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟ
เกาสายผิงซี อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ยานซีเหมินติง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเถาหยวน - ไทเป 101   

FERRARY
Hotels &amp;
Resorts หรือเทียบ
เทา

2 รานเคร่ืองสําอางไตหวัน - วัดซิงเทียน - วัดขงจื้อเมืองไทเป - วัดตาหลงตง เปาอัน -
ศูนยเจอมาเน่ียม - ยานถนนเกาตัน้สุย - วัดกวนตูกง - อาบน้ําแร   

The Loft Seaside
Hotel หรือเทียบเทา

3 อุทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน - ผิงซี - หมูบานโบราณฉือเฟ่ิน - เทศกาล
ลอยโคมผิงซี - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - ดิวต้ีฟรี   

Pleasant Hotels
&amp; Resorts
หรือเทียบเทา

4 อนุสรณเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซ่ือ - ซีเหมินติง - มิตซุยเอาทเล็ตไตหวัน - ทา
อากาศยานเถาหยวน    -

5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

31 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 ฿25,900 ฿25,900 ฿24,900 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเถาหยวน - ไทเป 101

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

อิสระอาหารเย็น ณ บริเวณตึกไทเป 101

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร SET BAKERY &amp; MILK TEA ของวางและชานมเครื่องด่ืมขึ้นชื่อของ
ไตหวัน

ทาอากาศยานเถาหยวน

ไทเป 101

 บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการกรุงไทเปและไตหวันทางตอนเหนือ ตั้งอยู
ประมาณ 40 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของไทเปในเขตตาหยวน มีชื่อเดิมวาทาอากาศยาน
นานาชาติเจียงไคเช็ก ในปี 2559 ไดรับการจัดอันดับเป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกโดยสภาสนามบินนานาชาติ

อาคารไทเป 101 เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกอยูชวงหน่ึง จนกระท่ังถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึ้นสูงกวา ตั้งอยูท่ีกรุงไทเป ประเทศไตหวัน มีความสูง
509.2 เมตรจากพ้ืนดิน มีจํานวนชั้นท้ังหมด 101 ชั้น โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสม
ผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลม อันทันสมัยตามหลัก
วิทยาศาสตร กับการตกแตงดวยรูปหัวมังกรท่ีมุมอาคารท้ัง 4 ดานทุกปลองเพ่ือขับไลภูติผี
ปิศาจ ตามหลักความเชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

 คํ่า  FERRARY Hotels &amp; Resorts หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 รานเคร่ืองสําอางไตหวัน - วัดซิงเทียน - วัดขงจื้อเมืองไทเป -
วัดตาหลงตง เปาอัน - ศูนยเจอมาเน่ียม - ยานถนนเกาตั้นสุย -
วัดกวนตูกง - อาบน้ําแร

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

จากนั้นนําทานแวะซ้ือสินคาผลิตภัณฑเครื่องสําอางตางๆ ศูนยเครื่องสําอาง

นําทาน เดินทางสูวัดเทียนโฮว (TAIPEI TIANHOU) ตามความเชื่อผูคนนิยมขอพรเรื่องความปลอดภัย สรางขึ้นมา กวา
270 ปี โดยสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหแกเทพเจา Mazu ภายในวัดมีรูปป้ันของเทพธิดาแหงทองทะเลหรือเจาแมทับทิม และมังกรขนาด
เล็กท่ีประดับในบอปลาคารฟ

นําทานสักการะ วัดซิงเทียนกง (XING TIAN GONG) สรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับเทพเจากวนอู และเทพ 4 องคกลายเป็นเทพ
ผูพิทักษท้ัง 5 ตามความเชื่อของขงจ๊ือ จุดเดนคือเป็นวัดเพียงแหงเดียวในไทเปท่ีไมมีการเผากระดาษ ไมมีกระถางธูป ไมมีตู
บริจาคและกิจกรรมทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับเงินทอง ตามความเชื่อผูคนนิยมขอพรใหสมปรารถนาและราบรื่นในหนาท่ีการงาน
โดยเฉพาะการทําธุรกิจ

นําทานสักการะ วัดขงจ้ือแหงไทเป (Taipei Confucius Temple) สรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิงตามแบบฉบับวัดตนตํารับ
ของจีน ภายในวัดมีการสอนปรัชญาการใชชีวิตในแงมุมตาง ๆ ความเชื่อหลักของขงจ้ือในเรื่องจริยธรรม ความรู และความเรียบ
งาย

บริเวณใกลกัน นําทาน วัดตาหลงตงเปาอัน (Dalongdong Baoan Temple) เป็นวัดพุทธแบบจีนเกาแก สรางขึ้นเพ่ือ
อุทิศใหกับเทพเปาเซิงตาตี้ เทพแหงการรักษาโรคภัยไขเจ็บซ่ึงเป็นพระประธานของวัด มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ตกแตงประดับ
ตางๆ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium (GE) ซ่ึงทําเป็นเครื่องประดับท้ังสรอยคอและสรอยขอมือซ่ึงมี
การฝังแร Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลในระบบตางๆของ
รางกายสามารถชวยปองกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลาฟ้ืนตัว

นําทานสักการะ วัดกวนตู (Guandu Temple) สรางขึ้นบนภูเขา เพ่ือแสดงความเคารพแกเทพมาจู เทพเจาแหงทองทะเล มี
การเจาะอุโมงคยาวกวารอยเมตร เพ่ือทะลุไปอีกฝ่ังหน่ึงไปสักการะองคพระโพธิสัตวกวนอิมท่ีอยูภายในอุโมงควัด สามารถชมวิว
ทะเลสวยงามบริเวณระเบียงวัด

นําทานเดินทางสู ถนนโบราณตั้นสุย (TAMSHUI OLD STREET) เป็นถนนคนเดินท่ีเต็มไปดวยรานคา รานขนม ราน
อาหารตางๆ มากมาย ซ่ึงจะมีถนนสองเสนขนานกัน ถนนเสนแรกสองขางทางจะเป็นตึกแถวรานคาตางๆ ถนนเสนท่ีสองจะ
เป็นรานอาหาร รานเกมสตางๆและอีกดานจะเป็นริมแมน้ํา Tamsui ซ่ึงบรรยากาศดีมาก

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น ณ ถนนโบราณตั้นสุย

พักท่ี The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเทา

ใหทานไดผอนคลายความเมื่อยลาและกระตุนระบบไหลเวียนเลือด ดวยการแชน้ําแร แบบสวนตัวในหองพัก

รานเครื่องสําอางไตหวัน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด ไม
วาจะเป็นแบรนดยอดนิยมของเกาหลี อยางเชน Etude,Faceshop,Skinfood Missh
เป็นตน และแบรนดดังจากประเทศตางๆ ท่ัวทุกมุมโลกในราคาท่ีไมแพง



วัดซิงเทียน

วัดขงจ้ือเมืองไทเป

วัดตาหลงตง เปาอัน

วัดซิงเทียนเป็นวัดท่ีพลุกพลานท่ีสุด วัดน้ีสรางขึ้นเพ่ือบูชาเทพเจากวนกง หรือ ท่ีคนไทย
รูจักกันในชื่อ กวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจาแหงสงครามและศิลปะปองกันตัว นักทองเท่ียว
สามารถเท่ียวชมวัดไดดวยความเคารพ วัดน้ีมีความนาสนใจเกี่ยวกับเรื่อง กํายาน ของ
ถวาย และเหลาหมอดูทํานายโชคชะตา อีกดวย

เป็นวัดขงจ้ือประจําเมืองไทเปท่ีอยูในเขตตาถง ถูกสรางขึ้นในปี 1879 ซ่ึงเป็นยุคสมัย
ราชวงศชิงหลังจากกอตั้งเมือง Taipeh Prefecture ในปี 1875 ตัววัดถูกสรางตามแบบ
จําลองของวัดขงจ้ือด้ังเดิมในเมืองซือฟูของมณฑลซานตง ในบรรดาวัดขงจ้ือในไตหวันนั้น
ของไทเปถือเป็นวัดเดียวท่ีประดับดวยเครื่องประดับเซรามิกสไตลฝูเจ้ียนทางใต ท่ีหองโถง
หลักของวัดสามารถมองเห็นแผนจารึกสีดําพรอมตัวอักษรสีทองซ่ึงถูกจารึกโดยเจียงไค
เช็คท่ีอานวา "ใหความรูโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ"

เป็นวัดพุทธแบบจีนเกาแกท่ีสรางขึ้นตั้งแตปี 1804 โดยผูอพยพชาวจีนฟูเจ้ียน(Fujian)
ปัจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางดานวัฒนาธรรมโดย UNESCO เรียบรอย
แลว โดยสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับเทพเปาเซิงตาตี้ ซ่ึงเป็นเทพแหงหมอและการรักษาโรคภัย
ไขเจ็บ รวมกับเทพอ่ืนๆอีกหลายองค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ศูนยเจอมาเนี่ยม

ยานถนนเกาต้ันสุย

วัดกวนตูกง

 บาย

เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด ซ่ึง
สินคาน้ีเป็นสินคาสงออกชื่อดังของไตหวัน

ท่ีน่ีถือเป็นถนนเสนสายเกาแกท่ีคงความงดงามของเมืองตั้นสุย อยูใกลกับสถานีรถไฟ
ใตดิน มีกิจกรรมหลากหลายบนแหงน้ี ท้ังยังมีการวาดรูปและการเลนดนตรี ท่ีดึงดูดนัก
ทองเท่ียวหรือผูคนมาเดินท่ีถนนเสนน้ีกัน อีกท้ังมีอาหารวางมากมายหลายชนิดใหลองชิม
รวมท้ังอาหารพ้ืนเมือง รวมท้ังไขดําท่ีเป็นอาหารขึ้นชื่อของตั้นสุยดวย

วัดกวนตู (Guandu Temple) เป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในภาคเหนือของไตหวัน ซ่ึงมีเนินเขา
เหนือพระวิหารสามารถมองเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามของแมน้ําและปาโกงกาง นับเป็นวัด
ยอดนิยมสําหรับนักทองเท่ียวในการไหวพระขอพรใหรํ่ารวยและโชคดีในดานการคาขาย
รวมท้ังสักการะเทพเจาแหงทองทะเลมาจู หรือเจาแมทับทิมเพ่ือขอใหคุมครองการเดินทาง
ใหปลอดภัย ทางเขาวัดจะมีเสาท่ีสลักอยางงดงามโดยเชื่อกันวาหากไดหยอดเหรียญไปใน
เสาน้ีและขอพรจะนํามาซ่ึงความรํ่ารวย

 คํ่า



วันท่ี 3 อุทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟน - ผิงซี - หมูบานโบ
ราณฉือเฟน - เทศกาลโคมลอย - รานเหวยเกอ (รานพาย
สับปะรด) - ดิวตี้ฟรี

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็น ณ ถนนโบราณตั้นสุย

อาบนํ้าแร

 The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเทา

อาบน้ําแร (hot spring) ใหทานอิสระกับกิจกรรมการแชน้ําแร ใหทานรูสึกผอนคลาย
ความเมื่อยลา และเชื่อวายังมีประโยชนตอสุขภาพรางกายอีกดวย สามารถรักษาโรคเหน็บ
ชา โรคกระดูก ฯลฯ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหล่ิว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตหวันลักษณะเป็นแหลมย่ืนลง
ไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซ่ึงเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเล
และลมทะเล ไฮไลทจะอยูท่ี หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจาหญิง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ิน Jiufen Old Street หมูบานโบราณบนไหลเขาซ่ึงในอดีตเคยเป็นแหลงขุดทองชื่อดัง
ของไตหวัน เมื่อกาลเวลาผานไปเหลือเพียงบานเรือนแบบเกาเป็นสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเยือน ชมรานรวงตางๆท้ังรานน้ํา
ชา รานขายขนม และ ของท่ีระลึก ชมวิวทิวทัศนของบานโบราณซ่ึงประดับดวยโคมไฟสีตางๆและตรอกซอยเล็กๆท่ีเต็มไปดวยราน
คา และนักทองเท่ียวจํานวนมาก

เดินทางสู เสนทางรถไฟสายเกาสายผิงซี เสนทางสายรถไฟสายสั้นๆ ท่ียังคงความเป็นอดีตท้ังในสวนของอาคารบานเรือน
และสถานีรถไฟไวไดเป็นอยางดี

เป็นอีกหน่ึงสถานีท่ีผูคนนิยมปลอยโคมลอยกระดาษ(ไมรวมคาโคมกระดาษ) ลักษณะเดนของซือเฟ่ินคือมีเสนทางรถไฟท่ีตั้ง
คูขนานไปกับถนนโบราณซือเฟ่ินใหความรูสึกคลายกับตลอดรมหุบของบานเรา ท้ังยังมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมในอดีตของไตหวันเป็นอยางมาก ภายในตัวเมืองเต็มไปดวยรานคา, รานอาหารพ้ืนเมือง, รานขายของท่ีระลึกและอ่ืนๆ
ท่ีนาสนใจอีกมากมาย

นําทาน แวะชม รานขนมพายสับปะรดรานน้ีเป็นรานซ่ึงไดการรับรองคุณภาพจากการทองเท่ียวแหงประเทศไตหวัน และ
ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคา

จากนั้น แวะชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี ราน DUTY FREE ซ่ึงมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย

จากนั้น นําทานกลับสู เถาหยวน

ค่ํา

บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Pleasant Hotels & Resorts หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



อุทยานเยหลิว
มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินท่ี
มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล ทําใหทรายมีรูป
รางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้งซ่ึงมีชื่อ
เสียงท่ัวท้ังเกาะไตหวัน และ ท่ัวโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานโบราณจ่ิวเฟน

ผิงซี

หมูบานโบราณฉือเฟน

เทศกาลลอยโคมผิงซี

รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด)

 บาย

หมูบานโบราณจ่ิวเฟิน ตั้งอยูบนไหลเขาในเขตเมืองจีหลง และเป็นถนนคนเดินเกาแกท่ี
มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในไตหวัน ท่ีน่ีก็อยูไมไกลจากตัวเมืองไทเป ดวยคะ แคใชเวลาเดินทาง
น่ังรถประมาณ 1 ชม. นอกจากจะมีวิวสวยๆใหชมจากบนภูเขากันแลวยังมีตลาดเกาให
เดินเลนชอปป้ิงอีกดวย

เขตผิงซีตั้งอยูในเมืองซินเปย มณฑลไตหวันของจีน เป็นเขตภูเขา และมีประชากรนอย
สุดในเขตตางๆ ของเมืองซินเปย เมื่อปี 2011 หรือ "สาวท่ีพวกเราจีบดวยกันในสมัยนั้น"
ของไตหวัน ทําใหผูคนรูจักถึงความเป็นโรแมนติกของเขตผิงซี เพราะในหนังมีฉากแสน
สวยงามของสายรถไฟสายผิงซี ผูคนท่ีน่ีใชชีวิตท่ีเรียบงาย สายรถไฟเป็นสวนประกอบ
สําคัญในชีวิตและความทรงจําของชาวผิงซีดวย หลังจากไดดูหนังเรื่องดังกลาวแลว นักทอง
เท่ียวตางถิ่นตางพากันไปน่ังรถไฟท่ีน่ี เพ่ือสัมผัสกับบรรยากาศโรแมนติกเหมือนในหนัง
ผิงซีจึงมีบรรยากาศคึกคักมากขึ้น

หมูบานโบราณฉือเฟ่ิน (Shifen Village) เป็นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีของเมืองผิงซี
เป็นหมูบานท่ีมีทางรถไฟพาดผานกลางหมูบาน ถือวาเป็นหมูบานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว
อีกท้ังท่ีแหงน้ียังขึ้นชื่อในเรื่องของการปลอยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ท่ีแหงมี
จะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวัน
ท่ี 15 ของเดือน 1

จุดทองเท่ียวยอดฮิตของเสนทางรถไฟสายประวัติศาสตรผิงซี (PingxiLine) อยูระหวาง
สถานีซือเฟ่ินและสถานีตาหัว (Dahua Station) ชื่อ “ซือเฟ่ิน” ตั้งตามชื่อของครอบครัว
ด้ังเดิมผูพัฒนาพ้ืนท่ีแหงน้ี ไฮไลทของการทองเท่ียว ซ่ือเฟ่ิน คือการปลอยโคมลอย จาก
สถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเลนท่ีถนน สายเกาซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเลย
มีท้ังรานคา รานอาหารเรียงรายตลอดสองขางทาง ใครอยากปลอยโคมลอยหรือเขียนคํา
อธิษฐานในกระบอกไมไผก็มีใหบริการ

พายสับปะรดถือเป็นของฝากหามพลาดเลย ท่ีถาเราไดมาเยือนไตหวันแลวทุกคนเป็นตอง
ซ้ือกลับบาน



วันท่ี 4 อนุสรณเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซ่ือ - ซีเหมินติง - มิตซุยเอา
ทเล็ตไตหวัน - ทาอากาศยานเถาหยวน

ดิวต้ีฟรี
ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Pleasant Hotels &amp; Resorts หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณรําลึกถึงทานอดีตประธานาธิบดี
ไตหวัน รวบรวม ประวัติ ของใชสําคัญ รถ และ จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซ่ึงภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศไตหวัน และไฮไลทอีกอยาง ณ
อนุสรณสถานแหงน้ีคือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันสําริด ทานเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชั่วโมง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา รสเลิศ

เดินทางสูวัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหน่ึงในวัดท่ีเกาแกและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองไทเป เพ่ือเป็
สถานท่ีสักการะบูชาสิ่งศักสิทธิต์ามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางดานสถาปัตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสม
ของความเป็นไตหวันเขาไปดวย

วัดหลงซาน หรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan) แตเดิมสรางขึ้นเพ่ือสักการะเจาแมกวนอิมเป็นหลัก แตก็จะมี
เทพเจาองคอ่ืนๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกวา 100 องคท่ีดานในโดยมาจากท้ังศาสนาพุทธ เตา และขงจ๋ือ

เดินทางสู ซีเหมินติงหรือท่ีคนไทยรูจักกันในนาม สยามสแควรแหงไทเปเป็นยานช็อปป้ิงของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน
ยังเป็นแหลงช็อปป้ิงของนักทองเท่ียวดวยเชนกัน

นําทานชอปป้ิง MITSUI OUTLET (อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย) ซ่ึงเป็นเอาทเล็ตมอลลท่ีมีรานคาแบรนดตางๆใหทานได
เลือกหลากหลายย่ีหอและยังมีรานคาโซนอาหารมากมายใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชม เลือกชิมตามอัธยาศัย

ค่ํา

เพ่ือความสะดวกสบายในการชอปป้ิงอิสระอาหารเย็น ณ MITSUI OUTLET

20.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย

23.20 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI831 **ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง**

อนุสรณเจียงไคเช็ค
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน ขนาดใหญ อยูเขตจงเจ้ิ
นของเมืองไทเป อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค
มีสนามหญาสวนดอกไมเป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไตหวัน เป็นตัวแทนของทองฟา
พระอาทิตยและเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป เป็นสัญลักษณแหงอิสรภาพ ความเสมอภาค

่



วันท่ี 5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็น ณ MITSUI OUTLET

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูเสี่ยวหลงเปา รสเลิศ

วัดหลงซันซื่อ

ซีเหมินติง

มิตซุยเอาทเล็ตไตหวัน

 บาย

วัดหลงซาน หรือบางที เราจะไดยินวา หลงซานซ่ือ เป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในไทเป ชื่อไทย จะ
ชื่อวาวัดเขามังกร วัดหลงซานถูกสรางขึ้นเมื่อปี 1738 เมื่อสงครามโลก วัดเสียหายอยาง
หนักจากการท้ิงระเบิดพลาดเปา พอสงครามยุติ ทางการก็เลยไดทําการซอมแซมวัด บูรณะ
ขึ้นมาใหม

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง ชื่อดังแหงไทเป พอๆ กันกับสยามสแควรบานเรา เรียกวาเป็นแหลง
ช็อปป้ิงของวัยรุน เป็นท่ีรวมแฟชั่น เสื้อผา กระเปา เครื่องประดับตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ี

ท่ีน่ีเป็นเอาทเลตของไตหวัน ท่ีเป็นศูนยรวมสินคา เสื้อผา รองเทา กระเปา แบรนดเน
มมากมายในราคาถูก เชน Nike, New Balance,VAN,Converse,Adidas,North
face และอ่ืนๆอีกมากมาย

ทาอากาศยานเถาหยวน คํ่า

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการกรุงไทเปและไตหวันทางตอนเหนือ ตั้งอยู
ประมาณ 40 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของไทเปในเขตตาหยวน มีชื่อเดิมวาทาอากาศยาน
นานาชาติเจียงไคเช็ก ในปี 2559 ไดรับการจัดอันดับเป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกโดยสภาสนามบินนานาชาติ

 กิจกรรม เชา

02.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี

บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปียกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระท่ัง
ตราปั๊มลายการตูน ท่ีไมใชการประทับตราอยางเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง
หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด
 

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน

มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋วไมสามารถระบุท่ีน่ังได โดยทางสายการบินจะเป็นผูกําหนด

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน(หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคูหรือตองการพักเด่ียวทานสามารถชําระคาบริการ
เพ่ิมเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอนการเดินทางเทานั้น

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถโคชและยานพาหนะ รับ–สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

่ ่



คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม

คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 30กก./ทาน และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 กก./1ใบ
 

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย

คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ (PASSPORTไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาเขาประเทศไตหวัน)

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถผูชวยคนขับรถใน อัตรา 1200 NTD/ทริป/ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)
 

วีซา
**ขณะน้ีนักทองเท่ียวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตอง

เรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,700 บาท หรือมากกวาตามท่ีสถานฑูตกําหนด (ไมรวมคาบริการ) **

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย

โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

กรณีใชพาสปอรตขาราชการเลมสีน้ําเงินเดินทาง จะตองทําวีซาเขาประเทศไตหวัน กรุณาแจงเจาหนาท่ีทุกครั้งท่ีทําการจอง

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น
 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต

ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําท้ังหมด

ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน การเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี


