
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 : 14902รหสัโปรแกรม    (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม)

    ไตห้วนั สมายล ์บนัเทิงใจ เหนือ–กลาง–ใต ้6 วนั 5 คืน 



 
 

 
 
 

 
 

 

ชมวิวฟารม์ชิงจิ้ ง และฝูงแกะฟารม์ชิงจิ้ ง – ถ่ายรูปชิงจิ้ ง SKY WALK  

**พกัโรงแรม 4 ดาว 2 คืน /ยา่น ซีเหมินติง 1 คืน / ยา่นฝงเจีย่ 1 คืน/โรงแรมน ้าแร่ 1 คืน  

***บุฟเฟ่ต ์ซีฟู๊ด นานาชนิด /อาหารเจ ประยุกต ์/ สเต็ค สลดับาร ์/ ปลาประธานาธิบดี 

วนัแรก    กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเกาสง –วดัเจดียเ์สือมงักร – ถ่ายรูป  FORMOSA 

BOULOVARD- ตลาดกลางคืนล่ิวเหอ Liuhe Night Market 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู3 เคานเ์ตอร ์

E สายการบินไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเกาสง สาธารณรฐัไตห้วนั โดยสายการบินไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ WE 688 

(บริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

14.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติเกาสง เมืองเกาสง เมืองใหญ่อนัดบัสองของไตห้วนัเป็นศูนยก์ลางส าคญัของ  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 
 
 

 
 

 

บ่าย บริการอาหารว่าง + เครื่องดื่ม  

จากน้ันชม เจดียเ์สือมังกร ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบวั ห่างจากศาลาฤดูใบไมผ้ลิและศาลาฤดูใบไมร้่วง

ไปทางทิศใตป้ระมาณ 700 เมตร บริเวณปากมังกรจะเป็น

ทางเข ้าสู่ภายในเจดีย์ และบริเวณปากเสือจะเป็นทางออก 

สามารถขึ้ นไปยงัชั้นบนเพ่ือชมทิวทศัน์รอบ ๆ บึงท่ีมีส่ิงปลูกสรา้ง

และวดัต่างๆ รอบบริเวณ เจดียค์ู่แห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีระลึก

แก่เทพเจา้กวนอ ูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยก์ารเดินเขา้ไปทางปาก

ของมังกร และเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการ

เปล่ียนจากความโชครา้ยใหก้ลายเป็นความโชคดี  จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD 

โดมแห่งแสง ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใตดิ้น MRT Formosa 

Boulevard Station ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่าง 2 สายรถไฟสีสม้

และสีแดง เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังชาวอิตาลี ท่ีเป็นการ

ถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆดว้ยแนวคิดของดิน น ้ า ลม ไป เป็นสี 

แดง เหลือง น ้าเงิน เขียว เป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์องเมืองเกาสง   

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู พิเศษ !!!! บุฟเฟต ์ซีฟู๊ด อาหาร นานาชนิด   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนล่ิวเหอ Liuhe Night Market เป็นตลาดไนทม์ารเ์ก็ตท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดของเมืองเกาสง และตอนใตข้องเกาะไตห้วนั ภายในมีรา้นคา้สไตลร์ถเข็นและแผงลอยมากกว่าหน่ึงพนั

รา้นคา้ ส่วนใหญ่จะขายของกินเล่น อาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม แต่ก็มีส่วนท่ีขายพวกขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น 

เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเล่น ของสะสม โดยจะมีความเป็นวยัรุ่นมากกว่าตลาดกลางคืนอ่ืนของเมืองเกา

สง 

     พกัที่ โรงแรม AMBASSDOR HOTEL KHAOSUING ระดบั 5 ดาว  หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

วนัที่สอง    เกาสง – วดัฝอกวงซนั –ชอ้ปป้ิง EDA OUTLET MALL + สวนสนุก E-DA Theme Park– ชม I – RIDE 

EXPERIENCE CENTER-เมืองเจยีอ้ี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสกัการะพระอามิตพุทธท่ี พุทธสถานฝอกวงซัน  เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากในไตห้วนั เป็น 1 

ใน 4 วัดใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัประจ าภาคใต้ ชมพระอุโบสถ

พระพุทธรูป 14,800 องค์ ท่ีสามารถบรรจุศาสนิกชนไดถึ้ง 

1,000 คน ไฮไลท์ของที่น่ีคือ พระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 

เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาลอ้มรอบดว้ยพระพุทธรูปอีก 

480 องค ์มีอาณาเขตกวา้งขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก  วดัฝอกวง

ซนั ซ่ึงสรา้งดว้ยเงินบริจาคลว้น ๆ กว่าหลกัหมื่นลา้นบาท สรา้ง

ก่อนวดัธรรมกาย มีอายุกว่า 50 ปี เพราะสรา้งในปี 1967 ส าหรบัวดัพระธรรมกายสรา้งในปี 1973 วดัฝ

อกวงซนั เป็นทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวใหค้นมาเยี่ยมชม เป็นจุดขายของประเทศไตห้วนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารเจ ประยุกต ์ 

น าคณะท่านเขา้ภายใน อาณาจกัร EDA-WORLD ใหท่้านอิสระช้

อปป้ิง มีรา้นคา้ถึง 123  รา้นคา้  , อาคารสแควรไ์ดถู้กออกแบบ

ใหเ้ป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตรอ้น พรอ้มทั้งรวบรวมภตัตาคารช่ือ

ดงั ท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงก็มี โซน OUTLET MALL  ขนาดใหญ่ 

เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดด์งัชั้นน าของโลก, เพ่ือใหทุ้กท่านไดม้ี
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บการช๊อปสินคา้กับส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพ้ืนท่ีกว่า  58,000 ตารางเมตร รวบรวมรา้นคา้

สินคา้แบรนดด์งักว่า 300 แบรนด ์, อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph 

Lauren ... และอ่ืน ๆ   เพ่ือใหคุ้ณไดซ้ื้อสินคา้แบรนดท่ี์คุณช่ืนชอบในราคาพิเศษสุดๆ อิสระใหทุ้กท่านชอ้ป

ป้ิงตามอธัยาศัย ภายใน ยงัมี สวนสนุก E-DA Theme Park สวนสนุกขนาดใหญ่ในธีมทะเลอีเจียนของ

ต านานกรีกโบราณ แบ่งออกเป็น 3 โซนคือ เมืองโบราณ (Acropolis), เมืองภูเขาซานโตรินี (Santorini 

Mountain City) และปราสาทโทรจนั (Trojan Castle) เพียงเมื่อคุณกา้วเทา้เขา้ไปยงัสวนสนุกก็จะพบกบั

ความต่ืนตาต่ืนใจกบัเหล่าบรรดามาสคอต E-DA และสตาทฟ์ท่ีมารอตอ้นรบั พรอ้มเคร่ืองเล่นท่ีจะพาคุณ

ไปยอ้นวยัเด็กสุดเรา้ใจ อาทิ “Upside Down” รถไฟเหาะแนวด่ิงกลางแจง้ดว้ยความสูง 55 เมตร, “Flying 

Over Love Sea” เคร่ืองเล่นสุดหวาดเสียวความสูง 33 เมตร, “Extreme Limit Challenge” รถไฟเหาะคร่ึง

วงกลมและรถไฟโมโนเรลท่ีจะวิ่งผ่านแต่ละจุดภายในสวนสนุก เป็นตน้  

 

น าท่านเดินทางสู่ I-RIDE EXPIRENCE CENTER ใหท่้านไดม้าสนุกกบัเท่ียวบินสุดเรา้ใจท่ีไอ-ไรด ์สมัผัส

ประสบการณ์การเล่นเคร่ืองเล่นแบบ 5D ท่ีจะมาจ าลองความรุสึ้กของการโบยบินเหนือเมฆใหคุ้ณไดล้อง

สมัผัสกนั ด าด่ิงลงสู่ทอ้งทะเลสีฟ้าคราม, โบยบินขา้มหุบเขา และเหิรฟ้าไปชมสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งส าคญั

ของไตห้วนั (Taiwan)  ผ่านหุบเขาอนัอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสูงลิบตา และเมืองอนัพลุกพล่านไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้ง

เดินทางใหเ้มื่อยแมแ้ต่กา้วเดียว! โรงภาพยนตร์แห่งน้ีจะมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ 5D ผ่าน

เท่ียวบินเสมือนจริงท่ีจะเล่นกบัประสาทสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของคุณ จนคุณรูสึ้กราวกบัว่าคุณบินอยู่จริง ๆ 

พรอ้มชมสถานท่ีท่องเท่ียวในมุมสูง ซ่ึงเป็นมุมท่ีคุณไม่สามารถเห็นไดจ้ากท่ีใด เพียงแค่คุณนัง่ใหน่ิ้งและ

เกาะใหม้ัน่ คุณก็สามารถชมเมืองเกาสง (Kaohsiung), ไถหนาน (Tainan) และภูเขาหยกจากบนเมฆได้

แบบง่าย ๆ เคร่ืองเล่น I-RIDE EXPIRENCE CENTER จึงเป็นกิจกรรมท่ีคุณไม่ควรพลาด หากไดม้าเยี่ยม

เยียนประเทศไตห้วนั ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่เมืองเจียอ้ี   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอ้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอ้ี มี

ลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและอีกดา้น

ติดกบัทะเล เทศมณฑลเจียอ้ีเป็นเพียงมณฑลเดียวในไตห้วนัท่ีมีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic 



 
 

 
 
 

 
 

 

area) ไดแ้ก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya 

National Scenic Area ซ่ึงทั้งสามพ้ืนท่ีดงักล่าวลว้นมีทศันียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงามแตกต่างกนัไป 

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู สเตค็ หมู เน้ือ ไก่ + สลดับาร ์และ เครื่องด่ืม . 

พกัที่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL CHIAYI  ระดบั 4 ดาว ++หรือเทียบเท่า 

 วนัที่สาม    เมืองเจยีอ้ี – อุทยานอารีซนั – ป่าสนพนัปี – นัง่รถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนทม์าร์

เก็ต – แวะชิมชาทอ้งถิ่น  

   เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านจาก เมืองเจี้ ยอ้ี เพ่ือข้ึนอุทยาน อุทยานอารีซัน (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) เจียอ้ีเป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครอง

ออกมาจากเทศมณฑลเจียอ้ี มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีราบ ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและอีกดา้น

ติดกบัทะเล เทศมณฑลเจียอ้ีเป็นเพียงมณฑลเดียวในไตห้วนัท่ีมีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic 

area) ไดแ้ก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya 

National Scenic Area ซ่ึงทั้งสามพ้ืนท่ีดงักล่าวลว้นมีทศันียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงามแตกต่างกนัไป 

   เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูอาหารพ้ืนเมืองบนอุทยาน  



 
 

 
 
 

 
 

 

น าคณะท่าน นัง่รถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนัตั้งแต่สมยัท่ี

ญ่ีปุ่นยงัปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมี

ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ทั้งป่าไม ้เทือกเขา ล าเนาไพร สมบูรณ์จนหาท่ีอ่ืน

เปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่าแปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนเดินชมป่า

สน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พร้ิวตามลมอย่างเป็นธรรมชาติท่ี

สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจ าอย่างหา

ท่ีเปรียบไม่ไดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน 

ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ี สุดของไต้หวัน ท่ีมีความ

สวยงามอยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความ

สวยงามมาก สมัผัสอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 

3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุม์ีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป 

ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลงอารีซนั เพ่ือเดินทางต่อไปยงัเมือง

ไทจง  

   บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหาร

นานาชาติสไตล ์Street Food ท าใหดึ้งดูดทั้งนักท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจ

ส าหรับคนทุกเพศทุกวยัดว้ยความท่ีฟ่งเจ่ียไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกลก้ับมหาวิทยาลัยฟ่งเจ่ีย  จึงมีสินคา้

เก่ียวกบัแฟชัน่และวยัรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากดว้ย สินคา้ขึ้ นช่ือไดแ้ก่ รองเทา้กีฬา 

ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS ,  

ค า่ เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ใหท้่านอิสระอาหารเยน็ (โรงแรมที่พกัอยู่ตรงตลาดฝงเจี่ย) ใหท้่านมี

เวลาชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของ พรอ้มทั้งทดลองชิมอาหารพ้ืนเมือง ของตลาดฝงเจีย่  

 พกัที่  โรงแรม BEACON FONGJIA HOTEL หรือ เทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที่สี่  เมืองหนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - ฟารม์แกะชิงจิ้ ง – SKYWALK – ไทเป –ชอ้ปป้ิงซี

เหมินตงิ  

   เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น า

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระถงัซมั

จัง๋ ณ วดัพระถงัซมัจัง๋ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

 

 

จากน้ันน าคณะเดินทางกราบไหวส่ิ้งศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจ้ือ นักปราชญ์แห่งปัญญา 

และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้น

เหรียญ ไตห้วนัโดยระหวา่งทางท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา. 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี 

  

จากน้นัน าท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง) ท่ีมีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจาก

ระดับน ้ าทะเล ใหทุ้กทานได้เดินเก็บภาพบรรยากาศ พร้อมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและ

ทศันียภาพท่ีสวยงาม ของดอกซากุระของฟารม์แกะชิงจ้ิงจะผลิดอกเบ่งบานพรอ้มกนั 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม ฟารม์เล้ียงแกะชิงจิ้ ง เป็นฟารม์เล้ียงแกะท่ีอยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ

ส่ิงก่อสรา้งต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด ์แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟารม์ท่ีเล้ียงแกะและ

บริเวณชมวิว ในบริเวณฟารม์เราสามารถสมัผัสแกะไดอ้ย่างใกลชิ้ด เชิญท่านอิสระใหอ้าหารแกะ  และ

ถ่ายรูปกบัแกะตามอธัยาศยั สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี ท่านสามารถถ่ายรูปสวนดอกไม้

ในบริเวณใกลเ้คียง ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   

 พกัที่ โรงแรม  RED MABLE HOTSPRING หรือเทียบเท่า ** พกัโรงแรมน ้าแร่หอ้งส่วนตวั***    



 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที่หา้    หนานโถว – ไทเป – รา้นขนมพายสปัปะรด – อุทยานเหยหล่ิว – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน –GERMANUIM- 

ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่เมืองไทเป  ใหทุ้กท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของ

ไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู ้จักไปทัว่โลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด 

นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก ขนมต่างๆ

นานาชนิด ใหทุ้กท่านไดล้องชิม เลือกซ้ือก่อนเดินทางกลบั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หล่ิว มีลักษณะเป็นแหลม

ทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหิน

ท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล

ลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหิน

ชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา 

รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ 

ทัว่โลก 

   เที่ยง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้น่ึงซีอ๊ิว + เป๋าฮ้ือ   

 จากน้ันเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมี

ช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากัน

มาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่

ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้ว

เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาท่ี

สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ี

ยงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัมีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากน้ียงั

มีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน  ใหทุ้กท่านได้

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

จากน้ันน า ศูนยเ์ครื่องประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซ่ึงสามารถ

ปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร้่างกายสด

ช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทัว่โลกใหท่้านไดเ้ลือกชม 

นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท่้านไดเ้ลือกชม 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนี พระกระโดดก าแพง  

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์

รวมแฟชัน่ทันสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ขายของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านช้

อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั 

พกัที่ โรงแรม  MIDTOWN RICHARDSON HOTEL XIMENDING หรือเทียบเท่า โรงแรมอยูต่รงซีเหมินตงิ 

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

สถาน ดร.ซุนยดัเซน ทางไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะนัดหมายเวลา เพื่อเตรียมนัง่รถไฟ MRT ไป (ลูกคา้

จา่ยค่าMRT เอง ) ส่วนท่านที่ไม่ไป ชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินตงิ บริเวณแถวโรงแรมไดต้ามอธัยาศยั    

 

วนัที่หก    ไทเป –วดัหลงซาน- อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค –สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ  

   เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันชม วดัหลงซาน วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วนั ซ่ึงขึ้ นช่ือว่าสวยงามท่ีสุดในไตห้วนัดว้ยเช่นกนั ภายในมี

วิหารสามหลงั คือวิหารดา้นหนา้ วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลกัและ

วิหารท่ีอยู่ทางดา้นหลัง ภายในวดัมีรายละเอียดของงานฝีมือท่ี

งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารท่ีแกะสลกัเป็นมงักรพนัรอบ

เสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนดา้นบนหลังคาก็มีลวดลายปูนป้ัน

ยิบย่อยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวนัจะมีผูค้นมากมาย

ทั้งนักท่องเท่ียวและชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระ ท่ีน่ีอยูเ่สมอๆ 



 
 

 
 
 

 
 

 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ า

ของไต้หวัน สร้างขึ้ นเ พ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของคนไตห้วนั 

ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  

ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ัน

เหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยูช่ั้นบนดา้นในของอนุสรณส์ถาน ส าหรบั

รูปแบบการก่อสรา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปดูว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 

4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไตห้วัน เป็นตัวแทนของ

ทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดร

ภาพ ตามอธัยาศยั จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน   

13.55 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG633 

(มีบริการอาหารและน ้าด่ืมบนเครื่อง) 

 16.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจจากทีมงาน . 

 

  
หมายเหต.ุ..กรณีที่ไตห้วนัยกเวน้คา่วีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสทิธิ์เฉพาะกรณีเป็นวซ่ีานักท่องเที่ยวเทา่นั้น 

เพราะฉะนั้นลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการ

ตอ้งด าเนินการยื่นวีซ่าตามปกต ิ

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12 ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

จา่ยเพิ่ม 

จ านวน

ท่ีนั่ง  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

      ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 



 
 

 
 
 

 
 

 

-ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 NTD/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน       

( ไมนั่บรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดัจ า

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือ

ขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผู้

ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋  2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามัน

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจ า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ

เหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 
 

 
 
 

 
 

 

4. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดย

ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. 1. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ 

แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หน้าท่ีทุก

ครั้ง 

 


