
#9681 ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานเหยหล๋ิว
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน XW
ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป วัดพระถังซัมจ๋ัง วัดเหวินวู หมูบานสายรุง ฟงเจ่ียไนท
มารเก็ต อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไมรวมคาขึ้น) ตลาดซีเหมินติง
หมูบานจ่ิวเฟน ปลอยโคมผิงซี(ไมรวมคาโคม) ซ่ือหลินไนทมารเก็ต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัง
ซัมจัง๋ - วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู - เมืองไถจง - หมูบานสายรุง - ตลาดฝงเจี่ยไนท
มาเก็ต

  
CITY SUITES
HOTEL หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

3 ไทเป - รานเหวยเกอ / รานพายสับปะรด - อนุสรณเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ราน
เคร่ืองสําอาง - ซีเหมินติง   

ONETEL
HOTEL หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

4 หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน - อุทยานเหยหลิ่ว - เมืองผิงซี - ศูนยเจอมาเน่ียม - ซ่ือหลิน
ไนทมารเก็ต   

Eastern Hotel
and Resort
Yangmei หรือ
ระดับใกลเคียงกัน

5 ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 ฿18,888 ฿18,888 ฿18,888 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัด
พระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู - เมืองไถจง -
หมูบานสายรุง - ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

00.20 น-05.10น. สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางเช็คอิน วันจันทร, พฤหัสบดี, ศุกร

02.15 น-07.05น. สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางเช็คอิน วันอังคาร, พุธ, เสาร, อาทิตย

 กิจกรรม ค่ํา

22.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 5-6เคานเตอร 6
สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

เดินทางสูนครไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW182 (สายการบินมีบริการจําหนาย
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) คาทัวรไมรวม คาอาหารบนเครื่องเดินทาง

00.20 น-05.10น. สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางเช็คอิน วันจันทร, พฤหัสบดี ,ศุกร  
02.15 น-07.05น. สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางเช็คอิน วันอังคาร, พุธ, เสาร , อาทิตย 

05.10/07.05 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน (เวลาท่ีไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1ชัว่โมง)
เป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกวาประเทศไทยประมาณ12เทาตัง้อยูหางจากชายฝ่ังดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ 160
กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะนอยใหญ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุด ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
แลวนําทานขึน้รถโคชปรับอากาศ (บริการอาหารวางบรถบัส) เดินทางสูเมืองหนานโถว

นําทาน ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ํา
และภูเขาท่ีสวยงามไมวาจะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเขาไปชมความงดงามของทะเลสาบอยางชิดใกล

นําทานสู วัดพระถังซัมจัง๋ นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ท่ีอัญเชิญมาจากชมพูทวีป
่



หลังจากลองเรือเสร็จนําทานนมัสการศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู ซ่ึงถือเป็นเทพเจาแหงภูมิปัญญาและ
เทพเจาแหงความซ่ือสัตย และยังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีตัง้อยูดานหนาวัด ซ่ึงมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไทจง ซ่ึงตัง้อยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวันระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนสองขางทางท่ี
สวยงาม

จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง เป็นหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ปัจจุบันรัฐบาล
ของเมืองไทจงไดเก็บรักษาอนุรักษใหเป็นแหลงทองเท่ียวและแหลงศึกษาชีวิตความเป็นอยูในอดีตของบรรดาทหารกกมินตัง๋
บานแตละหลังจะถูกแตงแตม ตามผนังและกําแพงในหมูบาน ดวยสีสันตระการตาเหมาะแกการถายรูปอยางมาก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษบุฟเฟตชาบูไตหวัน

จากน้ันนําทาน ชอปป้ิงท่ีตลาดฟงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรานคาครบครันจําหนายสินคาและอาหารทานเลนสไตล
ไตหวันเมนูท่ีขึน้ชื่อของท่ีน่ีไดแก ชานมไขมุก อิสระใหทานไดเลือกซ้ือหาสินคาตางๆ พรอมชมวิถี ชีวิตของชาวไตหวัน

เดินทางเขาสูท่ีพัก CITY SUITES HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน:

ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

หนานโถว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจ๋ัง

 เชา

ทาอากาศยานไตหวัน เถาหยวน เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก เป็นทา
อากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของสาธารณรัฐจีน

ตัง้อยูทางตอนกลางของไตหวัน เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และมี
ขนาดใหญท่ีสุดในไตหวัน มีเมืองหลวงชื่อ หนานโถวซิตี ้มีเน้ือท่ี 4,106.436 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 536,190 คน ความหนาแนน 131 คนตอตารางกิโลเมตร
เทศมณฑลหนานโถวคือเทศมณฑลเดียวของไตหวัน ทิศเหนือติดกับTaichung ทิศตะวัน
ตกติดกับ Changhua และ Yunlin ทิศใตติดกับ Chiayi และ Kaohsiung ทิศตะวัน
ออกติดกับ Hualien เป็นเมืองเดียวท่ีไมมีทางออกสูทะเล พ้ืนท่ีสวนใหญรอบลอมไปดวย
ภูเขาสูง ท่ีลดหล่ันกันไป หุบเขาทางดานตะวันตกมีลักษณะท่ีคลายกับ Shenzhen พ้ืนท่ี
รวมทัง้หมดมีความสูงเฉล่ีย 200 เมตร

ตัง้อยูในเขตอําเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ี
ใหญท่ีสุดของไตหวัน ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย สวนดานทิศ
ใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสีย้ว จึงถูกขนานนามวา ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานท่ีสําคัญคือ เจดีย หรือ ถะ ซ่ึงมีตํานานเลาขานกันวาพระถังซัมจัง๋ได
สรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงท่ีมีหานปาตกลงมา รวมไปถึงใชพระเจดียเป็นท่ีเก็บ
รักษาพระบรมธาตุรวมทัง้พระคัมภีรท่ีอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ไทเป - รานเหวยเกอ / รานพายสับปะรด - อนุสรณเจียงไคเช็ค
- ตึกไทเป 101 - รานเคร่ืองสําอาง - ซีเหมินติง

สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่องเดินทาง

เวลาท่ีไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1ชัว่โมง

วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู
วัดเหวินอู หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิส์ิทธิอี์กแหงของไตหวัน ซ่ึงภายในจะเป็นท่ี
ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจาแหงปัญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหงความ
ซ่ือสัตย เป็นท่ีนับถือของชาวจีนและไตหวัน รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีตัง้อยูหนาวัดซ่ึง
มีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูปลาประธานาธิบดี

เมืองไถจง

หมูบานสายรุง

 บาย

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

Cai Hong Juan Village แตกอนเพ่ือใชเป็นท่ีอยูอาศัยชัว่คราวสําหรับทหาร ปัจจุบัน
หมูบานแหงน้ีไดกลายเป็นฮอตสปอตสําหรับการทองเท่ียว โดยชื่อเสียงของหมูบานสายรุง
แหงน้ีเริ่มตนขึน้เมื่อ หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผานศึกท่ีไดสรางภาพวาดท่ี
ถือเป็นสวนหน่ึงของภูมิทัศนทางวัฒนธรรมท่ีสวยงาม และสรางความมีชีวิตชีวาจากสีสัน
ของภาพวาดท่ีเริ่มจากบานหลังหน่ึงไปสูบานอีกหลายๆหลังในเขตหมูบานสายรุง โดยภาพ
วาดสวนใหญจะเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว และรายการอ่ืน ๆ เชนนก,
กระบือ และคนพ้ืนเมือง เป็นตน

ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต คํ่า

 CITY SUITES HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน

ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในเมืองไถจง เป็นตลาดท่ีสามารถ
เลือกหาซ้ือสินคาคุณภาพดี อาทิเชน รองเทา เสื้อผาของแบรนดดังๆ ไดในราคาถูกท่ีตลาด
แหงน้ี

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาท่ีหองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางกลับสู กรุงไทเป เมืองหลวงของไตหวันและเป็นศูนยกลางทางดานตางๆของไตหวัน ทัง้การศึกษา การคา
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตัง้อยูทางดานเหนือของเกาะไตหวัน มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 3 ลานคน

่



เป็นเมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก

ทานเดินทางสู รานขนมพายสับปะรด ซ่ือดังเพ่ือใหทุกทานไดเลือกซ้ือของฝากอันขึน้ชื่อของไตหวัน

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา

นําทานไปชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหลงรวม รูปภาพ สิ่งของตางๆ ท่ีเป็นประวัติ แทบทัง้หมดเกี่ยวกับ ทานนาย
พล เจียง ไคเช็ค ตัง้แตสมัยท่ียังเป็นลูกศิษย ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสู ตําแหนงผูนําประเทศ ทานจะไดพบกับการเปล่ียน
เวรทหารรักษาการหนารูป้ันทานนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะ มีขึน้ทุก 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณแหงน้ี

เดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึน้ชัน้89) ถายรูปบริเวณดานหนา สัญลักษณของเมืองไทเป ท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุด
ในไทเปอีกดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและมี
ลิฟตท่ีว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก บริเวณท่ีตัง้ของตึกน้ียังเป็นแหลงชอปป้ิงแหงใหมท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวตางชาติมีหางสรรพ
สินคาและชอปป้ิงมอลลอยูถึงสิบแหงบริเวณน้ี

ใหทานไดช็อปป้ิง เครื่องสําอาง Cosmetic ขึน้ชื่อของไตหวันในราคาพิเศษ

จากน้ันนําทานชอปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา สยามสแควรเมืองไทย มีทัง้แหลงเสื้อผา แบรนดเนมสไตลวัย
รุน กระเปา ของฝากคนท่ีทานรัก รองเทาย่ีหอตาง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนดท่ีดังของญ่ีป ุนรวมทัง้ย่ีหอตางๆ

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

ค่ํา

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม ONETEL HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 

ไทเป

รานเหวยเกอ / รานพายสับปะรด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไทเป เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน
เป็นท่ีตัง้รัฐบาล และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ

รานน้ีหามพลาดเลยครับสลับขอของฝากเป็นรานชื่อดังของไตหวันท่ีมาแลวทุกคนตองซ้ือ
กลับบานภัยจากรถของท่ีน่ีอรอยมากๆแตแนะนําใหกินตอนรอนรอนเทาน้ันนะครับ
สําหรับคนท่ีซ้ือกลับบานซ้ือไปฝากใครแนะนําใหอุนไมโครเวฟกอนกินรอนรอนกินกับชา
เย็นอรอยท่ีสุดแนะนําใหกินเบอรหน่ึงคือพายสัปรดผสมฟักจะอรอยกวาพายสัปรดเปรีย้ว
เพียวนอกจากน้ีก็ยังมีขนมเปียกเผือกไมรูเรียกถูกรึเปลาลูกกลมกลมขางในมีไสครีมดวย
อรอยดีครับสองอยางน้ีใชไดเลยซ้ือกลับมาอีกสองกลองกลองละ 300-400 กวาบาทถือวา
แพงพอสมควร ถาราคาถูกกวาน้ีจะซ้ือกลับมามากกวาน้ีนอกจากน้ียังมีเมนูท่ีไดติดอันดับ
หน่ึงใน 10 ของหวานท่ีอรอยท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา

อนุสรณเจียงไคเช็ค บาย

อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน ขนาดใหญ อยูเขตจงเจิ้
นของเมืองไทเป อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึน้เพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค
มีสนามหญาสวนดอกไมเป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไตหวัน เป็นตัวแทนของทองฟา
พระอาทิตยและเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป เป็นสัญลักษณแหงอิสรภาพ ความเสมอภาค



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 หมูบานโบราณจิ่วเฟน - อุทยานเหยหล่ิว - เมืองผิงซี - ศูนยเจ
อมาเน่ียม - ซ่ือหลินไนทมารเก็ต

ท่ีตึกไทเป101 คาทัวรไมรวมคาขึน้ชัน้ 89

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

ตึกไทเป 101

รานเครื่องสําอาง

ซีเหมินติง

อาคารไทเป 101 เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกอยูชวงหน่ึง จนกระท่ังถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน้สูงกวา ตัง้อยูท่ีกรุงไทเป ประเทศไตหวัน มีความสูง
509.2 เมตรจากพ้ืนดิน มีจํานวนชัน้ทัง้หมด 101 ชัน้ โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสม
ผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลม อันทันสมัยตามหลัก
วิทยาศาสตร กับการตกแตงดวยรูปหัวมังกรท่ีมุมอาคารทัง้ 4 ดานทุกปลองเพ่ือขับไลภูติผี
ปิศาจ ตามหลักความเชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

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

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง ชื่อดังแหงไทเป พอๆ กันกับสยามสแควรบานเรา เรียกวาเป็นแหลง
ช็อปป้ิงของวัยรุน เป็นท่ีรวมแฟชัน่ เสื้อผา กระเปา เครื่องประดับตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ี

 คํ่า  ONETEL HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาท่ีหองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานจ่ิวเฟ่ิน เป็นหมูบานท่ีมีทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงาม ดึงดูดนักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางมาชื่นชม
ความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียังมีถนนคนเดินเกาแกท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไตหวัน ทําใหจ่ิวเฟ่ินคึกคักและมีชีวิตชีวา ใหทานได
เพลิดเพลินในการจับจายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทัง้ยังมีบัวลอยเผือกท่ีโดงดังท่ีสุดในไตหวัน เน่ืองจากมีรสชาติแบบดัง้เดิมไม
เหมือนท่ีไหน ทานสามารถซ้ือกลับมาเป็นของฝากได ใหทานอิสระเดินเลนตามอัธยาศัย (ขึน้เท่ียวจ่ิวเฟ่ินถาตรงเสาร–อาทิตย
ตองเปล่ียนไปขึน้รถประจําทาง)

จากน้ันนําทานเดินทางสูจากน้ันนําทานเดินทางสู เหยหล่ิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกรอนของ
น้ําทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และ
รองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึง้ซ่ึงมีชื่อเสียงท่ัวทัง้เกาะไตหวัน และ ท่ัวโลก

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป (NewTaipei City) จุดทองเท่ียวยอดฮิตของเสนทางรถไฟสาย
ประวัติศาสตรผิงซี(PingxiLine)อยูระหวางสถานีซือเฟ่ินและสถานีตาหัว(Dahua Station) ไฮไลทของการทองเท่ียวท่ีน่ีคือการ

่ ่



ปลอยโคมลอยจากสถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเลนท่ีถนนสายเกาซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเลย ใครอยากปลอย
โคมลอยหรือเขียนคําอธิษฐานในกระบอกไมไผก็มีใหบริการ (คาทัวรไมรวมคาโคม)

จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูไทเปเมืองหลวงของไตหวัน นําทานเย่ียมชมสินคาสงออกชื่อดังของไตหวันท่ี ศูนย
GERMANIUM POWER เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกายซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกใน
รางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด

นําทานสู ซ่ือหลินไนทมารเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรานคาครบครัน จําหนายสินคาพ้ืนเมือง เสื้อผา กระเปา รองเทา เครื่อง
ประดับ และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูขึน้ชื่อของท่ีน่ีไดแก เตาหูเหม็น ไกทอด น้ํามะระป่ัน และอ่ืน ๆ อีกมากมายอิสระ
อาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

ค่ํา

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม Eastern Hotel and Resort Yangmei (พิเศษน้ําแรสวนตัว) หรือระดับใกลเคียงกัน ใหทานได
อิสระแชน้ําแรไดตามอัธยาศัย

หมูบานโบราณจ่ิวเฟน

อุทยานเหยหลิ่ว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินท่ี
มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล ทําใหทรายมีรูป
รางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึง้ซ่ึงมีชื่อ
เสียงท่ัวทัง้เกาะไตหวัน และ ท่ัวโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองผิงซี

ศูนยเจอมาเนี่ยม

 บาย

เขตผิงซีตัง้อยูในเมืองซินเปย มณฑลไตหวันของจีน เป็นเขตภูเขา และมีประชากรนอย
สุดในเขตตางๆ ของเมืองซินเปย เมื่อปี 2011 หรือ "สาวท่ีพวกเราจีบดวยกันในสมัยน้ัน"
ของไตหวัน ทําใหผูคนรูจักถึงความเป็นโรแมนติกของเขตผิงซี เพราะในหนังมีฉากแสน
สวยงามของสายรถไฟสายผิงซี ผูคนท่ีน่ีใชชีวิตท่ีเรียบงาย สายรถไฟเป็นสวนประกอบ
สําคัญในชีวิตและความทรงจําของชาวผิงซีดวย หลังจากไดดูหนังเรื่องดังกลาวแลว นักทอง
เท่ียวตางถิ่นตางพากันไปน่ังรถไฟท่ีน่ี เพ่ือสัมผัสกับบรรยากาศโรแมนติกเหมือนในหนัง
ผิงซีจึงมีบรรยากาศคึกคักมากขึน้

เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด เป็น
สินคาสงออกชื่อดังของไตหวัน



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

 หมายเหตุ

ขึน้เท่ียวจ่ิวเฟ่ินถาตรงเสาร–อาทิตย ตองเปล่ียนไปขึน้รถประจําทาง

ท่ีผิงซี คาทัวรไมรวมคาโคม

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ) **คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

ซื่อหลินไนทมารเก็ต
ซ่ือหลินไนทมารเก็ต เป็นตลาดนัดกลางคืน ท่ีใหญท่ีสุดในไทเป มีสินคาใหเดินชอปป้ิง
มากมาย ตัง้แตอาหาร ขนม เครื่องด่ืม เสื้อผา เครื่องประดับ กระเปา รองเทา

 คํ่า  Eastern Hotel and Resort Yangmei หรือระดับใกลเคียงกัน

 กิจกรรม เชา

ทานอาหารเชาแบบกลองท่ีสนามบิน

นําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน

06.20 น.- 09.10 น. สําหรับกรุปเดินทาง---เช็คอินกลับ วันจันทร, พฤหัสบดี ,ศุกร 
09.40 น.- 12.15 น. สําหรับกรุปเดินทาง---เช็คอินกลับ วันอังคาร, พุธ, เสาร , อาทิตย 
(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ) **คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง

เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร อาหารแบบกลอง

ทาอากาศยานไตหวัน เถาหยวน เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก เป็นทา
อากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และ

เมื่อทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว

1) ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับทานไดทราบลวง
หนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง 

2) ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได 

3) ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ
และอ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูก
ทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ  

4) ขอสงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึน้จากภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะสิน้สุดลง ผูจัดถือวาผูทองเท่ียวสละสิทธิ ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากคาใชจายท่ีทานไดจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบยืนยันการ
ใชบริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทัง้หมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข  

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไม
คืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน ๆ 

7) การประกันภัย ท่ีบริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียวเทาน้ัน
ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป) 

8) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

9) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว
อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ  
 

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  

ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา

การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือ
ยกเลิกการเดินทาง 

หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ กรุณาตรวจสอบกอนสงให
บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน

กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอมท่ีพัก  3คืน พักหองละ  2-3  ทาน  

อาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ)

บัตรทองเท่ียวสถานท่ีตาง ๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน

คามัคคุเทศก

คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20กก.

คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล โดยความตุมครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยท่ีบริษัททําไว

คาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตามรายการ  

คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน 



อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด

คาสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)

คาวีซาพาสปอรตตางดาว  

คาภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลคาเพ่ิม  7%,

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ(เก็บเพ่ิม 800บาท)

คาทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,200  NT /ทริปสําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการบริการ

ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
กรณีลูกคาตองการซ้ือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดตอคอนเฟิรมเวลากับเจาหนาท่ีอีกครัง้

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา

หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพ้ืนเมือง หรือ รานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคา
ชดเชยเพ่ิม ทานละ 300NT โดยไกดทองถิ่นจะเป็นผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 

ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบริการของรถบัสนําเท่ียวสามารถใหบริการวันละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรณีลูกคาถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตองทําวีซากอนเดินทางเขาไตหวัน ราคาไมรวมคาวีซา

อัตราคาบริการขางตน เป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ จากสายการบิน ดังน้ันเมื่อทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิ
สามารถเปล่ียนแปลง เล่ือน ยกเลิกการเดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีท่ีทานเดิน
ทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตัว๋เครื่อง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบ
ใดๆทัง้สิน้ กรณีกรุปออกเดินทางไมได

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระให
กับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการ
ไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตหวัน)  ทางผูจัด
ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทัง้หมดแลว ขอ

สงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทัง้สิน้ 


