


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเถาหยวน	-	หมูบานฮิโนกิ	-	เมืองเจี
ยอี้

พักที่	ALI
MOUNTAIN
ORIENTEL	หรือ
เทียบเทา

2 อุทยานแหงชาติอาลีซัน	-	รถไฟโบราณสูอุทยานอาลีซัน	-	สวนสน
พันปี	-	ชาอวูหลง	-	เมืองไถจง	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	FULL-
SPRING	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัด
กวนอู	-	เมืองไทเป	-	รานเหวยเกอ	-	ออนเซน

พักที่	NEW	TAIPEI
CONVENTION
CENTER	หรือ
เทียบเทา

4 อุทยานเหยหลิ่ว	-	หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	วัดหลงซันซื	อ	-	ซีเหมิน
ติง

พักที่
HAPPINESSINN	-
TAIPEI	หรือเทียบ
เทา

5 กระเชาเมาคง	-	เมืองไทเป	-	ตึกไทเป	101	-	อนุสรณเจียงไคเช็ค	-
พิพิธภัณฑกูกง	-	Gloria	Outlet	-	สนามบินเถาหยวน	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

20	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 ฿31,999 ฿31,999 ฿30,999 ฿6,900



ชวงเชา
06.00	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอร	S	ประตู	8	สาย

การบิน	CHINA	AIRLINE	เจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทาน
08.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงไทเป	โดยสายการบิน	CHINA	AIRLINE	เทีย่วบินที	่CI	838

ชวงบาย
12.55	น.	ถึง	ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
บริการอาหารวาง..	ชานมไขมุก	+	ขนมเคก
จากน้ันนําทาน	หมูบานญีป่ ุนเกาฮิโนกิ	(Hinoki	Village)	อดีตเป็นบานพักของทหารญี่ป ุน	ในชวงปกครอง

ไตหวัน	ภายในหมูบานจะเป็นบานเกาสไตสญี่ป ุนชั้นเดียว	ปัจจุบันเป็นรานขายของเกไกมากมาย	รวมไปถึงยังมี
พิพิธภัณฑที่บอกเลาเรื่องราวในอดีตของที่น้ีดวย	ใหทานไดชม	เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง	และถายรูปกับวิวสวยๆที่
ไมควรพลาดนําทานเดินทางตอไปยัง	เมืองเจียอี้	ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานอาลีซาน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตคาร	เมนู	สเตก+สลัดบาร
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก	ALI	MOUNTAIN	ORIENTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

หมูบานญี่ป ุนเกาฮิโนกิ	(Hinoki	Village)	อดีตเป็นบานพักของทหารญี่ป ุน	ใน
ชวงปกครองไตหวัน	ภายในหมูบานจะเป็นบานเกาสไตสญี่ป ุนชั้นเดียว	ปัจจุบัน
เป็นรานขายของเกไกมากมาย	รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑที่บอกเลาเรื่องราวใน
อดีตของที่น้ีดวย



บริการอาหารวาง	ชานมไขมุก	+	ขนมเคก

เมืองเจียอี้	ตั้งอยูบนที่ราบทางตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน	เดิมถูกเรียกวา
"คากิ"	สามารถเดินทางไปอุทยานแหงชาติอาลีซันไดโดยผานเมืองน้ี

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตคาร	เมนู	สเตก+สลัดบาร
	พักที่	ALI	MOUNTAIN	ORIENTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
หลังอาหาร	นําทานสู	อุทยานอารีซัน	(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)

นําทานน่ัง	รถไฟโบราณ	ชมอุทยานเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่มี	ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไตหวัน	ตั้งแตสมัยที่ญี่ป ุน
ยังปกครองอยูมีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสรางผลงานที่น่ี	เน่ืองจากมีธรรมชาติ
ที่สมบูรณ	ทั้งป าไม	เทือกเขา	ลําเนาไพร	สมบูรณจนหาที่อื่นเปรียบไมไดจึงไมนาแปลกใจเลยที่ครั้งหน่ึงในชีวิต
ตองมาเยือนเดินชมปาสน	2,00ปี	ทิวสนตั้งเรียงตระหงาน	พริ้วตามลมอยางเป็นธรรมชาติที่สวยงาม	หมอกจางๆ
ในเหมาะแกการเก็บภาพ	ไวในความทรงจําอยางหาที่เปรียบไมไดเวลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน	อุทยานแหง
ชาติอาหลี่ซาน	ในเขตเมืองเจียอี้	ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน	ที่มีความสวยงามอยูสูงจากระดับน้ํา
ทะเล	2,700	เมตร	เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก
สัมผัสอากาศบริสุทธิ	์ชื่นชมทะเลหมอก	ตนไมใหญที่มีอายุ	3,000	ปี	ฯลฯ	ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบ

สองพี่นอง	ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอยางมาก	เป็นทะเลสาบที่นําสายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยูที่
ทะเลสาบแหงน้ี
พรอมทั้งใหทานไดชม	สวนสนพันปี	ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุมีความสวยงามที่แตกตางกันไป	ซึ่งตนสน

แตละตนมีอายุมากกวารอยปี
สมควรแกเวลานําทานเดินทางลง	จากยอดเขา	อุทยานแหงชาติอาหลีซ่าน
ระหวางทางนําทานแวะชิม	ชาอูหลง	ขนานแทจากยอดเขาอาหลี่ซาน	ซึ่งมีชาหลายประเภทใหทานไดเลือก

ซื้อเป็นของฝากอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน

ชวงบาย
หลังอาหารเดินทางกลับ	เมืองไถจง	เมืองซึ่งมีความสําคัญเป็นอันดับ	3	ของเกาะไตหวัน	เมืองน้ีจะเป็น

ศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือของเกาะ	และทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองน้ีมีความคึกคักอยูตลอด
เวลา
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ตลาดฟงเจีย๋ไนทมาเก็ต	ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง	ใหทานได

อิสระกับการชอปป้ิงเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจทานที่	ชื่นชอบรองเทา	ONITSUKA	TIGER	พลาดไมไดที่น่ีราคาถูก
กวาเมืองไทยแนนอน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	เมนู	สุกี้ชาบู	ชาบู	สไตลไตหวัน
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก	FULL-SPRING	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



อุทยานแหงน้ีอยูบนภูเขาที่สูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ	2,700	เมตร	ภายใน
อุทยานเป็นจะเป็นป าดิบชื้น	มีชื่อเสียงในการชมพระอาทิตยขึน้ในยามเชา
พรอมดูทะเลหมอก	และสามารถน่ังรถไฟชมธรรมชาติไดอีกดวย

รถไฟโบราณ	ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ป ุนทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว	และ
ยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู	1	แหงใน	3	แหงของโลก	เพื่อเดินทาง
ขึน้ไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชมความงดงามของพระอาทิตยขึน้จาก
ขอบฟาหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไตหวัน	มีวิวทิวทัศนเป็นทะเลหมอกและ
ขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยูบนพื้นแหงสรวง
สวรรค

ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ	มีความสวยงามที่แตกตางกันไป	ซึ่งตนสน
แตละตนมีอายุมากกวารอยปี

ชาอูหลงมีประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลง
ลดความอวน	เชน	แกกระหาย	เพิ่มความสดชื่น	ตอตานแบคทีเรียในชองปาก
ปองกันฟันผุ	ปองกันโรคหัวใจ	ลดอาการหอบหืด	ขับสารพิษในรางกาย	และอีก
มากมายนานัปการ	แตประโยชนที่เรียกวาเดนชัดที่สุดนาจะเป็นการที่ชาอูหลง
มีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุมความอวน	ลดปริมาณไขมันใน
เสนเลือด	และลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า	เมนู	สุกี้ชาบู	ชาบู	สไตลไตหวัน
	พักที่	FULL-SPRING	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
หลังอาหาร	นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	เป็นสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่เป็นที่นิยมของชาว

ไตหวัน	รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย	ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง	33	กิโลเมตร	นํา
ทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก
พรอมกับใหทานนมัสการรูปเคารพของพระถังซัมจัง๋	ณ	วัดพระถังซมจัง๋	ที่ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบสุริยัน

จันทรา
จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่	วัดเหวินอู	เชน	นักปราชญขงจื้อ	นักปราชญแหงปัญญา	และเทพ

กวนอู	เทพเจาแหงความซื่อสัตย	รวมถึงสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัด	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญ
ไตหวันโดยระหวางทางทานจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!	ปลาประธานาธิบดี

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	เมืองไทเป	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไตหวัน
จากน้ันนําทานลิ้มชิมรส	เลือกซื้อของฝาก	พายสับปะรด	ขนมขึน้ขึน้ของไตหวัน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	พระกระโดดกําแพง
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก	NEW	TAIPEI	CONVENTION	CENTER	หรือเทียบเทา
แชน้ําแรสวนตัว	ในหองพัก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานที่สําคัญคือ	เจดีย	หรือ	ถะ	ซึ่งมีตํานานเลาขานกันวา
พระถังซัมจัง๋ไดสรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงที่มีหานป าตกลงมา	รวมไปถึง
ใชพระเจดียเป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีรที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย

วัดเหวินอู	หรือ	วัดกวนอู	เป็นวัดศักดิส์ิทธิอ์ีกแหงของไตหวัน	ซึ่งภายในจะเป็น
ที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปัญญา	และเทพกวนอูเทพเจา
แหงความซื่อสัตย	เป็นที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน	รวมถึงสิงโตหินออน	2
ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!	ปลาประธานาธิบดี



ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

รานน้ีหามพลาดเลยครับสลับขอของฝากเป็นรานชื่อดังของไตหวันที่มาแลวทุก
คนตองซื้อกลับบานภัยจากรถของที่น่ีอรอยมากๆแตแนะนําใหกินตอนรอน
รอนเทาน้ันนะครับสําหรับคนที่ซื้อกลับบานซื้อไปฝากใครแนะนําใหอุน
ไมโครเวฟกอนกินรอนรอนกินกับชาเย็นอรอยที่สุดแนะนําใหกินเบอรหน่ึงคือ
พายสัปรดผสมฟักจะอรอยกวาพายสัปรดเปรี้ยวเพียวนอกจากน้ีก็ยังมีขนม
เปียกเผือกไมรูเรียกถูกรึเปลาลูกกลมกลมขางในมีไสครีมดวยอรอยดีครับสอง
อยางน้ีใชไดเลยซื้อกลับมาอีกสองกลองกลองละ	300-400	กวาบาทถือวาแพง
พอสมควร	ถาราคาถูกกวาน้ีจะซื้อกลับมามากกวาน้ีนอกจากน้ียังมีเมนูที่ไดติด
อันดับหน่ึงใน	10	ของหวานที่อรอยที่สุดในโลก

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	พระกระโดดกําแพง
	พักที่	NEW	TAIPEI	CONVENTION	CENTER	หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

ชวงเชา
รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร	จากน้ันนําทานชอปป้ิงของ	ปลอดภาษี	DUTY	FREE	เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	อุทยานเยหลิว่	ซึ่งเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	ประกอบดวย

โขดหินชะงอนทรายรูปรางตางๆเชน	รูปเทียน	ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้	ที่เกิดจาก	การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
และการกัดกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล	โดยเฉพาะ	พระเศียรราชินี	รองเทาเทพธิดา	ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะ
ไตหวันและทั่วโลก	อิสระเก็บภาพความประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารจีนซีฟ ูด	+	กุงมังกร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หมูบานโบราณจิว่เฟ่ิน	ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมืองจีหลง	จิ่วเฟ่ินเป็นแหลง

เหมืองทอง	ที่ทีชื่อเสียงตั้งแตสมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึง	เพราะนอกจากจะเป็น
ถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียง	ที่สุดในไตหวันแลว	นักทองเที่ยวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา
รานอาหารของชาวไตหวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน	รวมทั้งเลือกชิมและซื้อเป็นของขวัญของฝาก
จากน้ันนําทาน	ชมศูนย	GERMANIUM	POWER	CENTER	เป็นสรอยสุขภาพ	มีพลังพิเศษชวยในการปรับ

สมดุลใน	ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ	บวกในรางกายใหสมดุล	รางกายเป็นปกติ	ระบบไหลเวียนโลหิตดี	ชวย
ใหรายการสดชื่น	ลดอาการปวดเมื่อย



จากน้ันชม	“วัดหลงซาน”	วัดที่เกาแกที่สุดในไตหวัน	ซึ่งขึน้ชื่อวาสวยงามที่สุดในไตหวันดวยเชนกัน	ภายในมี
วิหารสามหลัง	คือวิหารดานหนา	วิหารกลางซึ่งเป็นวิหารหลักและวิหารที่อยูทางดานหลัง	ภายในวัดมีราย
ละเอียดของงานฝีมือที่งดงาม	เชนบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง
สวนดานบนหลังคาก็มีลวดลายปูนป้ันยิบยอยที่แสดงถึงฝีมือของชาง	โดยในแตละวันจะมีผูคนมากมายทั้งนัก
ทองเที่ยวและชาวไตหวันเองมาไหวพระ	ที่น่ีอยูเสมอๆ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดซีเหมินติง	ใหทานไดอิสระชอปป้ิงแหลงชอปป้ิง	เปรียบเสมือนสยามสแควร

ในกรุงเทพฯ	แหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน	มีรานคาของฝาก	กิฟ๊ทช็อป	สไตลวัยรุน
มากมาย	เสื้อผา	รองเทากีฬายี่หอดัง	เชน	ONISUKA	TIGER	,	NEW	BALANCE,	NIKE,	ADDIDAS	,	PUMA	ซึ่ง
ราคาถูกกวาประเทศไทย	อิสระใหทานชอปป้ิงสินคาหลากหลายรวมทั้งสินคาแฟชั่นเทรนใหมๆมากมาย	ตาม
อัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	เมนู	อาหารจีนกวางตุง
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก	HAPPINESSINN-TAIPEI	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไป
ดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ํา
ทะเลลมทะเล	ทําใหทรายมีรูปรางตาง	ๆ	เชน	หินเศียรราชินี	และรองเทา
เทพธิดา	รูปเทียน	ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน	และ	ทั่ว
โลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารจีนซีฟ ูด	+	กุงมังกร

	

หมูบานโบราณจิ่วเฟิน	ตั้งอยูบนไหลเขาในเขตเมืองจีหลง	และเป็นถนนคนเดิน
เกาแกที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในไตหวัน	ที่น่ีก็อยูไมไกลจากตัวเมืองไทเป	ดวยคะ
แคใชเวลาเดินทางน่ังรถประมาณ	1	ชม.	นอกจากจะมีวิวสวยๆใหชมจากบน
ภูเขากันแลวยังมีตลาดเกาใหเดินเลนชอปป้ิงอีกดวย

วัดหลงซาน	หรือบางที	เราจะไดยินวา	หลงซานซื่อ	เป็นวัดที่เกาแกที่สุดใน
ไทเป	ชื่อไทย	จะชื่อวาวัดเขามังกร	วัดหลงซานถูกสรางขึน้เมื่อปี	1738	เมื่อ
สงครามโลก	วัดเสียหายอยางหนักจากการทิ้งระเบิดพลาดเปา	พอสงครามยุติ
ทางการก็เลยไดทําการซอมแซมวัด	บูรณะขึน้มาใหม

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง	ชื่อดังแหงไทเป	พอๆ	กันกับสยามสแควรบานเรา	เรียกวา
เป็นแหลงช็อปป้ิงของวัยรุน	เป็นที่รวมแฟชั่น	เสื้อผา	กระเปา	เครื่องประดับ
ตางๆ	รวมกันอยูที่น่ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	เมนู	อาหารจีนกวางตุง
	พักที่	HAPPINESSINN	-	TAIPEI	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
หลังอาหาร	นําทาน	นัง่กระเชาเมาคง	ชมบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม	และทิวทัศนเมืองไทเปในมุมมอง

ที่แตกตางจากบนภูเขาที่เขียวขจี	และยังเป็นแหลงเพาะปลูกชาที่มีชื่อเสียงของไตหวันอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!	เสีย่วหลงเปา

ชวงบาย
หลังอาหาร	นําทานเดินทางกลับสู	เมืองไทเป
นําทานเลือกซื้อ	ขนมยอดนิยมของไตหวันเคกไสสับปะรด	และขนมอื่นๆมากมาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตึกไทเป	101	ตึกระฟา	มีความสูงถึง	508	เมตร	สรางขึน้โดยหลักวิศวกรรมชั้น

เยี่ยมสามารถทนทานตอการสั่นสะเทื่อนของแผนดินไหว	และการปองกันวินาศกรรมทางอากาศ	และยังมีลิฟทที่
เร็วที่สุดในโลก	ดวยความเร็วตอนาทีอยูที่	1,010	เมตร	อิสระทานถายรูปคูกับตึก	**รวมบัตรขึ้นตึกไทเป	101**
นําทานเดินทางสู	“อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค”	ตัวอาคารเป็นหินออนทั้งหลัง	มีลักษณะการกอสรางคลาย

วิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง	งดงาม	กอปรอาณาเขตที่กวางขวาง	ทําใหอนุสรณแหงน้ี	เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อ
เสียงมากของเมืองไทเป	ดานขางอาคารใหญเป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแหงชาติ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑกูกง	มีคนกลาววาเปลือกของกูกงอยูปักกิ่งแตหัวใจอยูไตหวัน	เพราะ

พิพิธภัณฑแหงน้ีไดรวบรวมของลํ้าคาในพระราชวังกูกงของปักกิ่งไวทั้งหมดซึ่งประเมินคามิไดและเป็น
พิพิธภัณฑที่มีการจัดแสดงของลํ้าคาเป็นอันดับ	3	ของโลกอีกดวยพิพิธภัณฑสถานแหงน้ีมีประวัติยาวนานกวา
5,000	ปี	ชมของลํ้าคาหายาก	เชน	หยกผักกาดขาว	หยกหมูสามชั้น	ตราประทับประจําตัวเฉียนหลง	ฮองเต
งาชางแกะสลัก	ฯลฯ
จากน้ันนําทานมาชอปป้ิง	GLORIA	OUTLETS	สินคาถูกปลอดภาษีใหทาน	เลือกชอปป้ิงเชนเสื้อผา,กระเปา

รองเทา	และสินคาแบรนดเนมชั้นนําและอื่นๆอีกมากมาย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารจีนซิตี้สูท
สมควรแกเวลา	นําทานสู	สนามบินเถาหยวน	ตรวจสอบสัมภาระกอนการเดนิทาง
22.05	น.	เหินฟาเดินทางสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	CHINA	AIRLINE	เทีย่วบินที	่CI

837

00.30	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

น่ังกระเชาเมาคง	สัมผัสทองฟากวางไกลบนกระเชาลอยฟากอนโดลาที่	ใหทุก
ทานไดสัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง	และภูเขาที่เขียวขจี	สามารถ
มองเห็นแหลงปลูกชา	ที่เรียงรายกันเป็นระเบียบสวยงาม	นําทานน่ังกระเชา
ขึน้ตอไปยังสถานีปลายทาง	ใหทุกทานไดสัมผัสอากาศบริสุทธิส์บาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!	เสี่ยวหลงเปา



ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

อาคารไทเป	101	เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยูชวงหน่ึง	จนกระทั่งถึงวันที่	22
กรกฎาคม	พ.ศ.	2550	จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน้สูงกวา	ตั้งอยูที่กรุงไทเป	ประเทศ
ไตหวัน	มีความสูง	509.2	เมตรจากพื้นดิน	มีจํานวนชั้นทั้งหมด	101	ชั้น	โดยรูป
แบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลด
อันตรายจากแรงลม	อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร	กับการตกแตงดวยรูป
หัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง	4	ดานทุกปลองเพื่อขับไลภูติผีปิศาจ	ตามหลักความ
เชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป	เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน	ขนาดใหญ	อยู
เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป	อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดีเจียง	ไคเช็คมีสนามหญาสวนดอกไมเป็น	3	สีเดียวกับสีธงชาติ
ไตหวัน	เป็นตัวแทนของทองฟา	พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป	เป็น
สัญลักษณแหงอิสรภาพ	ความเสมอภาค

มีตนแบบมาจากพระราชวังโบราณในกรุงปักกิ่ง	เดิมชื่อวา	พิพิธภัณฑ	จง	ซาน
ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเป็น	พิพิธภัณฑกูกงแหงชาติ	ซึ่งภายในพิพิธภัณฑเป็นที่
เก็บ	วัตถุและ	ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกวา	5000	ปี
เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในโลก

Gloria	Outlets	ตั้งอยูที่เขต	Taoyuan	เขตเดียวกับสนามบิน	อยูหางจากไทเป
ออกมาไมไกล	เดินทางมาที่น่ีก็แสนสะดวก	สามารถใชบริการของรถไฟ
ความเร็วสูง	(THSR)	ได	เพราะหางตั้งอยูตรงขามกับ	THSR	สถานี	Taoyuan
เลย	โปรเจ็คน้ีจะแบงเปิดเป็น	3	ชวงดวยกัน	--	พื้นที่ที่เปิดตอนน้ีเป็นชวงแรก	มี
รานคาประมาณ	100	กวาราน	โซนที่	2	จะเปิดในตนปีหนา	กวาจะเสร็จหมด
ประมาณการไวที่ปี	2017

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน



ราคาทัวรรวมบัตรขึ้นตึกไทเป	101

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารจีนซิตี้สูท

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ
เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

บริษทัฯ	ขอรับมัดจําในวันจองทัวร	ทานละ	10,000	บาท	สวนที่เหลือ	ทั้งหมดขอรับกอนเดินทาง	20	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ไป	-	กลับ	กรุงเทพ	–	ไทเป
2.	คาที่พักโรงแรมตามที่ระบุ	คืน	(	พักหองละ	2	-	3	ทาน	)

3.	คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเที่ยวที่ถูกระบุไวทุกแหง
4.	คาภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
5.	คารถโคชปรับอากาศ	นําเที่ยวตามรายการ
6.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	*ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัด	ที่มีการตกลง

ไวกับบริษทัประกันชีวิต	*(สําหรับผูสูงอายุ	70	ปี	ขึน้ไป	วงเงินประกัน	ทานละ	500,000	บาท	คารักษาอยู	ในขอจํากัด
การตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต)

7.	น้ําดื่มวันละ	1	ขวด	/	ทานหรือตลอดการเดินทาง
8.	คาระวางกระเป าเดินทางน้ําหนักไมเกินทานละ	30	กก.

1.	คาทําพาสปอรต
2.	คาใชจายสวนตัว	คามินิบาร	คาซักรีด	ตางๆ
3.	คาภาษี	7	%	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

4.	คาทิปไกดทองถิน่	+	พนักงานขับรถรวม	5	วัน	1000	NTD	ตอทาน
5.	สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจในการบริการของทาน

หนังสือเดินทาง	(ตองมีอายุใชไดไมตํ่ากวา	6	เดือน)	นับจากวันเดินทาง	พรอมถายสําเนามาใหกับบริษทัที่ทาน
จองทัวร



บริษทัฯมีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่นรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะ
เลื่อนการเดินทางในกรณีที	่มีผูรวมคณะไมถึง	25	ทาน	/	อาจจะใชทูไกดหรือไมมีหัวหนาทัวรขอสงวนการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา	/	การไมรับประทานอาหารบางมื้อไม	เที่ยวตามรายการไมสามารถขอ
หักคาบริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวรเป็นไปในลักษณะเหมาจาย
โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา

2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	35	วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	25	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	5,000	บาท
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	50	%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	10	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
6.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


