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รหัสโปรแกรม : 17809 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
       คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท กรณุาช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิเทา่น ัน้ 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

01 – 05 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

02 – 06 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

03 – 07 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

04 – 08 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

05 – 09 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

06 – 10 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

07 – 11 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

08 – 12 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

09 – 13 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

10 – 14 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

11 – 15 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

12 – 16 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

13 - 17 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

14 – 18 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

15 – 19 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

16 – 20 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

17 – 21 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

18 - 22 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

19 – 23 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

20 – 24 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

21 – 25 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

22 – 26 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

23 – 27มนีาคม 2563 12,876 3,500  

24 – 28 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

25 – 29 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

26 – 30 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

27 – 31 มนีาคม 2563 12,876 3,500  

28 – 01 เมษายน 2563 13,876 3,500  

29 – 02 เมษายน 2563 13,876 3,500  

30 – 03 เมษายน 2563 13,876 3,500  

31 – 04 เมษายน 2563 13,876 3,500  

01 – 05 เมษายน 2563 14,876 3,500  

02 – 06 เมษายน 2563 14,876 3,500  

03 – 07 เมษายน 2563 14,876 3,500  

04 – 08 เมษายน 2563 13,876 3,500  

05 – 09 เมษายน 2563 13,876 3,500  

06 – 10 เมษายน 2563 13,876 3,500  

07 – 11 เมษายน 2563 13,876 3,500  

08 – 12 เมษายน 2563 13,876 3,500  

09 – 13 เมษายน 2563 15,876 3,500  

10 – 14 เมษายน 2563 16,876 3,500  

11 – 15 เมษายน 2563 17,876 3,500  

12 -16 เมษายน 2563 18,876 3,500  

13 – 17 เมษายน 2563 18,876 3,500  

14 – 18 เมษายน 2563 17,876 3,500  

15 – 19 เมษายน 2563 16,876 3,500  

16 – 20 เมษายน 2563 13,876 3,500  
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จอยแลนด ์หกัคา่ตั๋ว 3,000 บาท 
***ราคาเด็ก INFANT (0-2ขวบ) 5,000 บาท // เด็กอายตุัง้แต ่2 ขวบขึน้ไปราคาผูใ้หญ่*** 

 
 

17 – 21 เมษายน 2563 13,876 3,500  

18 – 22 เมษายน 2563 13,876 3,500  

19 – 23 เมษายน 2563 13,876 3,500  

20 – 24 เมษายน 2563 13,876 3,500  

21 – 25 เมษายน 2563 13,876 3,500  

22 – 26 เมษายน 2563 13,876 3,500  

23 – 27 เมษายน 2563 13,876 3,500  

24 - 28 เมษายน 2563 13,876 3,500  

25 – 29 เมษายน 2563 13,876 3,500  

26 – 30 เมษายน 2563 13,876 3,500  

27 – 01 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

28 – 02 พฤษภาคม 2563 14,876 3,500  

29 – 03 พฤษภาคม 2563 15,876 3,500  

30 – 04 พฤษภาคม 2563 15,876 3,500  

01 – 05 พฤษภาคม 2563 14,876 3,500  

02 – 06 พฤษภาคม 2563 14,876 3,500  

03 – 07 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

04 – 08 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

05 – 09 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

06 – 10 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

07 – 11 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

08 – 12 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

09 -13 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

10 – 14 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

11 – 15 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

12 – 16 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

13 – 17 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

14 – 18 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

15 – 19 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

16 – 20 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

17 – 21 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

18 – 22 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

19 -23 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

20 – 24 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

21 – 25 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

22 – 26 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

23 – 27 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

24 – 28 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

25 – 29 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

26 – 30 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

27 – 31 พฤษภาคม 2563 13,876 3,500  

28 - 01 มถินุายน 2563 13,876 3,500  

29 – 02 มถินุายน 2563 13,876 3,500  

30 – 03 มถินุายน 2563 13,876 3,500  

31 – 04 มถินุายน 2563 13,876 3,500  
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22.30 น.  พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู5-6

เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานเถาหยวน – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน - อทุยานเหยห๋ล ิว่ - วดัเทยีนหยวน -  
                     ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต                                                                          (SET BOX / L / -)                                                         
02.25/03.45 เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 
                      (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง**  

 ส าหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเชค็กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่คอนเฟิมเวลาบนิอกีครัง้ 
07.05/08.30 เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน  

(เวลาที่ไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง)  เป็นเกาะที่มพีืน้ทีเ่ล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12เท่า
ตัง้อยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่
ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น า
ท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่ง

บนรถบสั)  น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน
(Jiufen Old Street) เมือ่เดนิทางมาทีก่รุง
ไทเปประเทศไตห้วันแลว้ หนึ่งเป้าหมายที่
นักท่องเทีย่วผูห้ลงไหลในการสัมผัสหว้งเวลา
จากอดีตตอ้งเดินทางมาใหไ้ดส้ักครั ้งก็คือ 
“หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน” โดยถา้เราพักทีไ่ทเป
แลว้ สามารถเดนิทางมาทีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ินแห่งนี้
ไดภ้ายในเวลา 1 – 2 ชั่วโมงเท่านั้นเอง ไม่
จ าเป็นตอ้งเปลีย่นทีพ่ักเลย เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน
ที่ประเทศไตห้วัน เป็นเมืองเล็กๆที่ยังคงเก็บ
บรรยากาศเมื่อประมาณ 100 ปีที่แลว้ไวใ้ห ้
เหล่ามวลมนุษยชาตไิดม้าสัมผัสความพเิศษ

วนัแรก           ทา่อากาศยานดอนเมอืง    

http://bit.ly/2NMk5YE
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ของกาลเวลาตัง้แต่สมัยราชวงศช์งิ ซึง่เมือ่ครัง้ทีม่กีารยดึครองพืน้ทีไ่ตห้วันจากญีปุ่่ นเมือ่ปีพุทธศักราช 
2436 มกีารขุดพบทองค าจ านวนมากทีห่มูบ่า้นแห่งนี้ซ ึง่เมือ่ครัง้ทีม่สีงครามพืน้ทีแ่ห่งนี้โดยเฉพาะสว่นที่
เป็นเหมอืงทองค าใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการกักกันเชลยศกึ แต่ปัจจุบันนี้ไม่มอีกีแลว้ และการขุดทองท าท าได ้
นอ้ยลงกระทั่งไมคุ่ม้ตอ่การลงทนุแลว้ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินจงึกลายเป็นหมูบ่านโบราณใหเ้ราไดม้าเยอืน
กันในทุกวันนี้เป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ที่มชี ือ่เสยีงที่สุดในไตห้วันโดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้
ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมกีารประดับโคมไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนนทีเ่ป็น
ทางลาดชนัและขัน้บนัไดดว้ย เมอืงจิว่เฟ่ินเป็นเมอืงขนาดเล็กตัง้อยูบ่นภเูขา อยูท่างตะวันออกประมาณ 40 
กโิลเมตร โดยทางตะวันออกของเมอืงจิว่เฟ่ินไมไ่กลก็เป็นทะเลแลว้ แต่ไมไ่ดส้รา้งเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
เพราะวา่ไมม่พีืน้ทีร่าบรองรับนักทอ่งเทีย่วไดเ้นือ่งจากพืน้ทีบ่รเิวณนีเ้ป็นภเูขา ซึง่ถา้ใครมรีถสว่นตัวในการ
มาเทีย่วไตห้วันสามารถขบัรถชมบรรยากาศรมิทะเลบนถนน หมายเลข 2 โดยตามถนนถนนหมายเลขสอง
จะมอีทุยานมากมายใหเ้ราไดแ้วะพักกนัส าหรับนักเดนิทางสายธรรมชาตสิมัยกอ่นจิว่เฟ่ินเป็นแหล่งเหมอืง
ทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้มนัีกขดุทองจ านวนมากพากันมาขุดทองทีน่ี่ การโหมขุดทอง
และแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหายผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่
ความทรงจ าจนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์"เปยฉิงเฉิงชือ่"และ"อู๋เหยยีน
เตอะซันซวิ"ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ไดด้งึดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมาก จิว่เฟ่ินมี
กจิกรรม มากมาย เชน่ถา่ยรปูมมุถา่ยรปูน่ารักๆในหมูบ่า้น สนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
ถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ชอ๊ปป้ิงของกนิของฝากขึน้ชือ่ เชน่ รา้นบวัลอยเผอืก,รา้นไอศกรมี
โรล,รา้นลูกชิน้ปลาสตูรโบราณ,และโรตสีายไหม  อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย            จากนัน้เดนิทางสู ่อุทยาน

เหยห๋ลิว่(Yehliu Geopark) หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วัน ตัง้อยูท่างตอนเหนือ

สดุของเมอืงนวิไทเป (New Taipei City) เขตต าบลว่านหลี ่(Wanli District) ดว้ยความโดดเด่นทาง
ธรณีวทิยากบัหนิรปูรา่งแปลกตา ซึง่ภมูทิัศนห์นิของเยห่ลวิถอืเป็นหนึง่ในสิม่หัศจรรยท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ
ในโลกอกีแห่งหนึง่เลยก็ว่าได ้พืน้ทีข่องอทุยานเยห่ลวิมลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 
1,700 เมตร มอีายุยาวนานนับลา้นปี เป็นแนวหนิปนูเกดิจากการเคลือ่นตัวทางธรณีวทิยาจากเทอืกเขา 
Datun และอทิธพิลของคลืน่ลมทะเลท าใหเ้กดิการผุกร่อนเปลีย่นแปลงเป็นรูปร่างในลักษณะแปลกตา
แตกต่างกันออกไป นับเป็นภูมทิัศน์ทางธรณีวทิยาทีห่าไดย้ากและสวยงามเป็นอย่างยิง่ และจากความ
แปลกตานีเ้องทีท่ าใหอ้ทุยานเยห่ลวิกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจบวกกบัความชา่งจนิตนาการทีม่ี
การเปรยีบเทยีบลักษณะของหนิแต่ละชิน้กับรูปทรงต่างๆ ของผูค้น อาท ิหนิรองเทา้นางฟ้า, หนิทะเล
เทยีน , หนิชา้ง, หนิไอศกรมี, หนิเศยีรเจา้หญงิและอืน่ๆ อกีมากมาย และทีเ่ป็นไฮไลทแ์ละมนัีกท่องเทีย่ว
เขา้ควิรอถา่ยรปูดว้ยมากทีส่ดุคอื หนิเศยีรราชนิ ิ(Queen’s Head) ซึง่รอใหค้ณุไปพสิจูนด์ว้ยตาตัวเอง  
ภมูทิศันห์นิในอทุยานเยห่ลวิแบง่ออกเป็น 3 สว่นคอื 
1. ทีต่ัง้ของหนิเห็ด, หนิขงิ, หนิไอศกรมีและหนิเทยีน 
2. มลีักษณะคลา้ยกับพืน้ทีแ่รกทีม่หีนิเห็ดและหนิขงิอยู่บา้งแต่ก็ไม่มากเท่า รวมไปถงึไฮไลทเ์ด่นของ

อทุยาน หนิเศยีรราชนิ,ิ หนิหัวมังกรและอืน่ๆ และเนื่องจากมพีืน้ทีใ่กลก้ับชายฝ่ังทะเลดังนัน้จงึท าให ้
พืน้ทีน่ี้มหีนิรูปทรงแปลกตามากกว่าพืน้ทีอ่ ืน่ๆ อาท ิหนิชา้ง, หนิรองเทา้นางฟ้า, หนิถั่วและอืน่ๆ อกี
มากมาย 

3. เป็นทีส่งูกว่าพืน้ทีอ่ ืน่ๆ ของเยห่ลวิ มลีักษณะแคบตดิกับหนา้ผาสงูชนั โขดหนิของพืน้ทีน่ี้เกดิมาจาก
การกดัเซาะของน ้าทะเล ในจดุนีน้อกจากการชมหนิแลว้ยงัมจีดุชมววิมมุสงูทีส่ามารถมองเห็นไดท้ั่วทัง้
อทุยานและจดุชมนกอกีดว้ย 

กจิกรรมทีน่า่สนใจ 
แน่นอนว่าการมาชมทวิทัศน์หนิถอืเป็นกจิกกรมเด่นของการมาเทีย่วชมอทุยานเย่หลวิ คุณจะไดส้นุกกับ
การตามหาหนิรปูทรงตา่งๆ ทีเ่ป็นไฮไลทเ์ดน่ของอทุยานซึง่แตล่ะจดุจะเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถเขา้ไป
ถ่ายรูปได ้รวมทัง้การเดนิเทา้ชมธรรมชาตแิละววิชายฝ่ังทะเลที่สามารถมาเที่ยวชมไดต้ลอดทัง้ปีดว้ย
ภมูอิากาศเย็นสบาย และการชมนกและชมววิมมุสงูจากจดุสงูสดุของอทุยานก็เป็นอกีกจิกรรมทีไ่ดรั้บความ
นยิมเป็นอยา่งมาก 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร   เมนซูฟีูดเหยห่ลวิ 
จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป 
น าท่านไปจุดชมซากุระของไตห้วันที่ วดัเทยีนหยวน
(Tianyuan) เป็นวัดจนีลัทธเิต๋า ทีอ่ยูบ่นเนนิเขาในเขต
ตันสุย่ เป็นวัดเทยีนหยวนเป็นจุดชมซากุระทีส่วยงามจุด
หนึง่ในไตห้วัน  และไฮไลทข์องทีว่ัดเทยีนหยวนคงหนี
ไม่พน้เจดยีท์รงกลหา้ชัน้ ที่ตัง้เด่นเป็สง่าอยู่บนเนนิเขา 
ท าใหเ้วลาถ่ายรูปซากุระออกมาแลว้จะมฉีากหลังทีส่วย
แปลกตาและมเีอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองค่ะ โดย
ภายในเจดยีท์รงกลมหา้ชัน้นี้ เราสามารถเขา้ไปไหวข้อ
พรเทพเจา้ไดท้กุชัน้ และเดนิชมววิถา่ยรปูจากมมุสงูได ้
(โดยปกตซิากุระเริม่บาน ประมาณเดือน กุมภาพันธ์–
มนีาคม กรณีไมม่ซีากรุะเป็นการเทีย่วัดปกต)ิ 
จากนัน้น าท่านสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นหนึง่ในตลาดไนทม์ารเ์ก็ตทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของเมอืงไทเป 
โดยจะแบง่ออกเป็น 2 โซนหลักๆคอืโซนตลาดในอาคารเกา่ซึง่มักจะเป็นรา้นอาหารและขนมมทีัง้แบบแผง
ลอยและทีเ่ป็นรา้นเล็กๆ เกอืบ 500 รา้นคา้ ทีเ่นน้ขายอาหารแบบทอ้งถิน่ของไตห้วันสไตล ์Street Food 
ต่างๆ เชน่ ปลามกึยา่ง, หอยทอด, ไกท่อด, ขา้วขาหม,ู และ
ชาไตห้วันตา่งๆ เป็นตน้ และอกีโซนทีเ่ป็นตรอกซอกซอยแยก
ยอ่ยรอบๆอาคารตลาดนี้อกีมาก ซึง่จะขายของผสมกันไปทัง้
รา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายของเล่น ของฝาก เสือ้ผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เครือ่งส าอางค ์เครือ่งประดับ ของใชเ้ด็ก ของทีร่ะลกึ 
โรงภาพยนตร์ รา้นคาราโอเกะ และอื่นๆ ทั ้งเป็นแบรนด์
นานาชาตแิละรา้นทอ้งถิน่ เดนิทางมาไดส้ะดวกมากเพราะอยู่
ตดิกับ MRT Jiantan Station สายสแีดง ถา้คุณมเีวลาเทีย่ว
ตลาดกลางคนืในไทเปแค่แห่งเดียว ตลาดกลางคืนซือ่หลนิ
คอืทีท่ีค่ณุควรจะเลอืกไปเพราะมทีกุอยา่งทกุอารมณ์ค่อนขา้ง
ครบในแหง่เดยีวเลย  
ท าความรูจ้กักบัตลาดกลางคนืซือ่หลนิ 
ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ เป็นซอยยาววกวน มรีา้นอาหารและ
รา้นคา้สารพัดแน่นเอีย้ด เรยีกว่ากนิ ชอ้ปฯ หรอืเดนิเล่นดูของ
ชมบรรยากาศคกึคักไดเ้รือ่ยๆ ไมม่สี ิน้สดุ นักทอ่งเทีย่วจะแน่น
เต็ม ตลาดกลางคืนซือ่หลนิ ตลอด แต่ชาวไตห้วันเองก็มา
จับจา่ยใชส้อยซือ้ของใชป้ระจ าวันกนัดว้ยเหมอืนกนั เตรยีมตัว
มาชอ้ปของถูกคุม้ราคาใหเ้ต็มที ่โดยอย่าลมืสวมรองเทา้เดนิ
สบาย เพราะตลาดมพีืน้ทีก่วา้งจรงิๆ เตอืนไวก้อ่นว่าทุกซอก
ซอยจะมสีตรทีฟู้ดไตห้วันหอมยั่วน ้าลาย เสือ้ผา้ราคาถูก และ
เครือ่งประดับทีน่่าขนกลับบา้นเพยีบ 
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ความเป็นมาของตลาด 
ปัจจุบัน ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ ตัง้อยูบ่นพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นท่าเรอืของแมน่ ้า Keelung River ผลติภัณฑจ์าก
ฟารม์แถว ซือ่หลนิ จะมาขายทีท่่าเรอืนี้เพือ่ส่งออกไปยังท่าขึน้สนิคา้อืน่ๆ ตามแม่น ้า ในปี 1909 มกีารตัง้
ตลาดกลางวันขึน้กอ่น สว่นตลาดกลางคนืตัง้ขึน้อยา่งเป็นทางการในปี 1913 หรอืเมือ่ราวหนึง่รอ้ยปีกอ่น ซึง่
ท าใหเ้กดิธรุกจิการคา้ใหม่ๆ  มพีอ่คา้แมข่ายและลกูคา้เขา้มาเป็นจ านวนมาก ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ เตบิโต
อยา่งรวดเร็วจนกลายเป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญแ่ละคกึคักทีส่ดุใน ไทเป ตัวตลาดยังคงตัง้อยูใ่นสถานทีเ่ดมิ
จนกระทั่งปี 2002 เมือ่ตอ้งมกีารปรับปรุงโครงสรา้งอาคาร ผูค้า้ขายจงึยา้ยไปขายในรา้นชั่วคราวระหว่าง
ตลาดกอ่สรา้ง จนกระทั่งปี 2012 อาคาร ตลาดซือ่หลนิ ใหมจ่งึเปิดใหบ้รกิาร 
แผนผงัตลาด 
ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ แบง่ออกเป็นสองสว่นหลักๆ คอือาคารตลาดใหมก่ับแผงลอยและรา้นคา้ต่างๆ ทีอ่ยู่
โดยรอบ อาคาร ตลาดซือ่หลนิ มชีัน้บนดนิหนึง่ชัน้ กับชัน้ใตด้นิสามชัน้ ซึง่สองชัน้ของชัน้ใตด้นิเป็นทีจ่อด
รถส าหรับลูกคา้ที่น ารถมาเอง ชัน้แรกบนดนิเป็นแหล่งขายของสดทุกชนิด รวมทัง้สนิคา้อืน่ๆ อย่างเช่น
เสือ้ผา้ เครื่องประดับ และของฝาก ถัดลงไปหนึ่งชัน้เป็นศูนยอ์าหารโด่งดังระดับโลก ที่รวบรวมอาหาร
ไตห้วันตน้ต าหรับและสตรทีฟู้ดไวทุ้กประเภท มแีผงลอยอาหารกว่า 500 รา้นใหเ้ลอืกชมิตามใจชอบ อิม่
ทอ้งเมือ่ไหรค่อ่ยออกไปเดนิชมรา้นคา้ซึง่ตัง้อยูร่อบวัด Chi Cheng Temple และโรงภาพยนตร ์Yangming 
Theater บรเิวณนี้มสีนิคา้ราคาถูกจ าพวกเสือ้ผา้ ผลติภัณฑเ์กีย่วกับเสน้ผม เครื่องใชไ้ฟฟ้า รองเทา้ 
เครือ่งประดับและอืน่ๆ อกีมากมาย 
วางแผนเทีย่วตลาดกลางคนืซือ่หลนิ 
ตลาดซือ่หลนิ เปิดถงึดกึทกุคนืทกุวันและเดนิทางไปไดส้ะดวกสบายจากทกุมมุเมอืง ถา้แพลนวา่จะไปเทีย่ว
ตลาดกลางคนืแห่งนี้อยูแ่ลว้ (ซึง่ควรมาอยา่งยิง่) ทีอ่ยูเ่ป็นทางการของ ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ คอื เลขที ่
101, Jihe Road, Shilin District, Taipei City, Taiwan 111 ตลาดนี้กนิพืน้ทีเ่กอืบทัง้ยา่น สดุเขตของ
ตลาดจะอยูท่ีถ่นน Dadong Road, Danan Road, Wenlin Road, และ Jihe Road  นักท่องเทีย่วเดนิทาง
มา ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ ไดอ้ยา่งง่ายดายโดยรถไฟใตด้นิ Taipei Metro ซึง่ท าใหก้ารเดนิทางมาตลาด
สะดวกขึน้มากในชว่งหลายปีทีผ่่านมา เพยีงเดนินดิเดยีวจากทางออกที ่1 สถานี Jiantan Station สาย 
Tamsui-Xinyi Line ก็ถงึแลว้ 
เวลาเปิดท าการ 
รา้นคา้สว่นมากที ่ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ เริม่เปิดขายระหวา่ง 4 – 5 โมงเย็น และคนเริม่ซาชว่งเทีย่งคนื รา้น
สว่นมากปิดตอนต ี1 นักท่องเทีย่วมักมาที ่ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ เพือ่หาอาหารค ่าหรอืของกนิเล่นหลัง
อาหาร ดังนัน้เวลาทีค่นคับคั่งมากทีส่ดุจะอยูใ่นชว่ง 1-2 ทุ่ม แมจ้ะยังมสีนิคา้ใหเ้ลอืกชมเลอืกซือ้ยาวไปถงึ
ชว่งดกึ ถา้ยังไมไ่ดไ้ปถงึสถานทีจ่รงิ อาจกะขนาดของตลาดไดย้ากมาก ควรเผือ่เวลาและพลังงานส าหรับ
เดนิลยุใหเ้ต็มที ่และถา้อยากลองชมิอาหารดังจานเด็ดสดุๆ 
 (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
 

วนัทีส่าม        ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิวู ่- หมูบ่า้นสายรุง้   
                      ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต                                                                                (B / L / D)                                                                  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวน าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 
"สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน" และเป็นที่ๆ คนไตห้วันนยิมมาฮนันีมนูกันดว้ย ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอหนานโถว 
ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั เป็นทะเลสาบธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วันอยูเ่หนอืระดับน ้าทะเล 760 
เมตร มเีนือ้ที ่900 เฮคตาร ์มเีกาะทีม่ชี ือ่วา่ กวง หวา เตา่ ซึง่เป็นเกาะทีเ่ล็กตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ ดา้นทศิ
เหนือของทะเลสาบมรีูปทรงคลา้ยพระอาทติย ์ส่วนดา้นทศิใตนั้น้มรีูปทรงคลา้ยพระจันทร์เสีย้ว จงึถูก
ขนานนามว่า ทะเลสาบสุรยิันจันทรา เนื่องจาก
เป็นทะเลสาบทีอ่ยูบ่นเทอืกเขาทีม่นี ้าใสสะอาด 
ท าใหส้ถานที่แห่งนี้มีผูค้นนิยมมาท่องเที่ยว
พักผ่อน มบีรกิารล่องเรอืชมทะเลสาบซึง่เป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยว มีรีสอร์ทและโรงแรม
ตัง้อยูร่มิทะเลสาบหลายแหง่ หนึง่ในนัน้เคยเป็น
บา้นพักตากอากาศของประธานาธบิดีเจียงไค
เช็ก และมาดามซง่ผูเ้ป็นภรรยา แต่ปัจจุบันได ้
สรา้งเป็นโรงแรมหรูไวบ้ริการนักท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งชอ้ปป้ิงรวมตัวอยู่บรเิวณ
ท่าเรืออีกดว้ย การเดินทางจากไทเปไปยัง
ทะเลสาบสรุยิัน จันทราใชเ้วลาเดนิทางราว 3 ชัว่โมงเศษ ทะเลสาบสรุยิันจันทรา เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขา
สลับซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบกับมทีัศนียภาพของน ้า และภเูขาทีส่วยงาม ถนนรอบ  เรือ่งเล่าทะเลสาบ
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สรุยินัจันทรา มเีรือ่งเลา่กนัวา่ สมยักอ่นมเีผา่พืน้เมอืงไตห้วนัเผา่หนึง่ (จาก 12 เผา่) ชือ่วา่เผา่ "เสา้จู"่ เผา่
นีจ้ะมคีนนอ้ยทีส่ดุในบรรดาเผา่ตา่งๆ คนของเผา่นีเ้ป็นพวกทีช่อบลา่สตัว ์เคา้ตามลา่สตัวส์ขีาว 3 วัน 3 คนื
ก็จับไมไ่ด ้ลา่ไปลา่มาจนถงึทะเลสาบสรุยินัจันทรานี ้ก็เลยตัง้รกรากกนัตรงนี ้สว่นสตัวส์ขีาวตวันา้นก็หากนั
ไม่เจอ แต่เคา้หันไปเห็นตน้ไมใ้หญ่ เคา้เลยคดิว่าสัตว์สขีาวที่พามาถงึแหล่งที่มนี ้า ปลา อาหารอุดม
สมบรูณ์นี ้แทจ้รงิแลว้คอืเทพเจา้ เคา้เลยท าความเคารพตน้ไมต้น้นั้น (เรยีกว่า "เฉียตงซู"่) เมือ่กอ่นทีจ่ะ
เกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ ทะเลสาจะแบง่เป็น 2 ซกี คั่นดว้ยทางเดนิทีเ่ป็นเกาะลาหลู เวลาเรามองไปที่
ทะเลสาบ จะเห็นเป็น 2 ซกี ซกีนงึจะเห็นพระอาทติย ์อกีซกีนึงจะเห็นพระจันทร์พรอ้มๆ กัน แต่ตอนนี้
ปรากฏการณ์แบบนา้นไมม่แีลว้ แผ่นดนิไหวท าใหเ้กาะตรงกลางหายไป ตอนนีเ้หลอืแตอ่กีปรากฏการณ์นงึ
ทีเ่กดิวันพระจันทรเ์ต็มดวง ตอนทีพ่ระจันทรข์ึน้เต็มทีแ่ลว้ แสงจะสะทอ้นลงไปทีท่ะเลสาบ ใหเ้ห็นเป็นพระ
อาทติย ์จะดูเหมอืนว่ามทีัง้พระอาทติยแ์ละพระจันทร์อยู่พรอ้มๆ กัน ทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 
กโิลเมตร ลักษณะภมูศิาสตรท์ีโ่ดดเด่น ปัจจุบันทะเลสาบ แห่งนี้ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุแห่ง
หนึง่ของไตห้วัน และมชีือ่เสยีงยอมรับในระดับโลก การล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบอยา่งใกลช้ดิ 

จะท าใหท้า่นไดส้มัผัสกบัความงดงามเพิม่ขึน้ จากนัน้น าท่านสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ เป็นอกีหนึง่วัดทีใ่ครมา
เทีย่ว Sun Moon Lake แลว้ ไมค่วรพลาดทีจ่ะมาเทีย่วทีน่ี่  วัดนี้มรีูปปั้นพระถังซมัจ๋ังใหน้มัสการ อกีทัง้มี
ววิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงประวัตขิองพระถังซ าจ๋ังภายในวดัมบีรรยาการทีส่วย เงยีบ
สงบ เหมาะทีจ่ะแวะมาเพือ่เรยีนรูว้ัดในววรณคดนีี้อกีดว้ย นมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจ๋ังทีอ่ัญเชญิมา
จากชมพูทวปี ประวัตคิวามเป็นมา หากเอ่ยชือ่ของพระถังซัมจ๋ัง หลายคนคงนกึถงึภาพยนตรเ์รือ่งไซอิว๋ 
เป็นเรือ่งราวทีถู่กถ่ายทอดมาหลายต่อหลายครัง้ พระถังซัมจ๋ังนัน้เป็นเพยีงตัวละครในเรือ่ง และก็ไซอิว๋
ไมไ่ดม้ตีัวตนในโลกนีแ้ตอ่ยา่งใด 
จรงิๆ แลว้พระถังซัมจ๋ังเป็นผูท้รงเสียสละตนเองเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแทจ้รงิ การเดินทางรวม

ระยะเวลาเดนิทาง 17 ปี ระยะทางการเดนิทางทัง้หมดรวม
ทัง้สิน้ 5 หมืน่ลี ้หรอืประมาณ 25,000 กโิลเมตร ผ่านหลาย 
ประเทศ ดว้ยมา้และการเดนิเทา้ นับว่าไม่ง่ายเลย ท่านได ้
มอบผลงานอันนับว่ามบีญุคุณยิง่ใหญ่ต่อชาวพุทธ สิง่นัน้คอื
บันทกึประวัตศิาสตรแ์ละธรรม จากนัน้น าท่านนมัสการ ศาล

เจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ เป็นวัด
ศักดิส์ทิธิอ์กีแห่งของไตห้วัน ซึง่ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐาน
รูปปั้นของศาสดาขงจือ้เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ู
เทพเจา้แห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและ
ไตห้วัน รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วัดซึง่มมีลูค่า

ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 
• ตามหลักทางประวตัศิาสตรใ์นต านาน “สามกก๊” ไดบ้นัทกึไวว้า่ ในปีที ่3 แหง่รัชกาลเอีย่นสี ่สมยัราชวงศ์

ตงฮัน่ กวนอไูดถ้อืก าเนดิ ณ. หมูบ่า้นฉางผงิ อ าเภอยุน่เฉงิ มณฑลซานซ ีซึง่ก็คอืปีพุทธศักราช 703 หรอื 
ครสิตศักราช 160 ตามประวัตทิ่านกวนอ ูแซก่วน ชือ่ “หวี”่ มสีมญาว่า “ฉางเขนิ” มชีือ่รองว่า “หยุน่ฉาง” 
เป็นชาวต าบลเจยีเหลยีง อ าเภอยุ่นเฉงิ เมอืงเหอตง มีคุณลักษณะคอื เป็นชายรูปร่างสงูใหญ่สงู 6 เซยีะ 
(ประมาณ 198 ซม.) หนวดยาว 1 เซยีะครึง่ (ประมาณ 49.5 ซม.) ใบหนา้แดงเหมอืนผลพุทราสุก รมิ
ฝีปากแดงดั่งแตม้ชาด ควิเหมอืนตัวหนอนไหม ตายาวดั่งนกการะเวก ลักษณะท่าทางองอาจทรงอ านาจ 
ตามต านานสามกก๊ซึง่อา้งองิถงึประวัตศิาสตรจ์นีในสมยัราชวงศฮ์ัน่เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัความแตกแยกของ
แผ่นดนิจนี โดยตามต านานบทบาทของกวนอู เป็นผูม้อีุปนสิัยรักความเป็นธรรม เป็นผูม้คีุณธรรม รอบรู ้
การทหาร และชอบสูก้ับคนทีเ่ก่งกว่า โดยไม่รังแกผูท้ีอ่่อนแอกว่า ซือ่สัตยแ์ละกตัญญยูิง่อาวุธคู่กายคอื 
งา้วรปูจันทรเ์สีย้วประดับลายมงักรยาว 11 เซยีะ (ประมาณ 3 เมตร 63 ซม.) หนัก 82 ชัง่ (65.6 กโิลกรัม) 
งา้วนี้มชี ือ่เรยีกเฉพาะว่า “ชงิหลง เยีย่น เย เตา” หรอื “งา้วมังกรเขยีวจันทรเ์สีย้วระรืน่ หรอื งา้วนลิมังกร
จันทรฉ์งาย” โดยมมีา้คูก่ายชือ่ “ซกิเธา” ส าหรับซกิเธา โจโฉไดม้อบมา้ซกิเธาใหแ้กก่วนอ ูเนือ่งจากโจโฉ
ตอ้งการใหก้วนอู สวามภิักต่อตน จงึฆ่าลโิป้แลว้ยดึเอามา้ของลโิป้มามอบใหแ้ก่กวนอู โดยมา้ซกิเธามี
ลักษณะเด่นคอื เป็นมา้ทีม่คีวามสง่างามมาก แข็งแรง และวิง่เร็ว สามารถเดนิทางไดไ้กลถงึวันละหมืน่ลี ้
กวนอมูคีวามผกูพันตอ่มา้ซกิเธาเป็นอยา่งมาก โดยเมือ่ถงึคราวทีก่วนอถููกประหาร มา้ซกิเธาก็ลม้ป่วยและ
ตรอมใจตายในเวลาต่อมา กวนอูไดถู้กขนานนามว่าเป็นเทพเจา้ครัง้แรกในสมัยราชวงศช์งิ หลังจากยุค
สามก๊กไปแลว้พันกว่าปี โดยผูท้ีแ่ต่งตัง้กวนอูใหเ้ป็น “จงอีเ้หยนิหย่งเสนิตา้ตี”้ ซ ึง่แปลว่า “มหาเทพผู ้
ซือ่สตัย ์จงรักภกัด ีมคีวามเป็นธรรม มนุษสยธรรม และกลา้หาญยิง่” คอื พระเจา้เฉียนหลง จักรพรรดแิห่ง
ราชวงศ์ชงิน่ันเอง เนื่องจากว่า จักรพรรดเิฉียนหลง ตอ้งการปลูกฝังจติส านึกเรื่องของความซือ่สัตย ์
จงรักภกัด ีตอ่เจา้นายใหเ้กดิขึน้กบัอาณาประชาราษฎรข์องตน เป็นเพือ่ใหเ้ป็นเยีย่งอยา่ง และดว้ยบทบาท
ทีเ่ป็นตัวเอกในฝ่ายธรรมมะ จงึท าใหก้วนอู เป็นที่รูจ้ักโดยทั่วไป และยกย่องใหเ้ป็นเทพเจา้แห่งความ
ซือ่สตัยส์บืตอ่มาน่ันเอง ส าหรับเทพเจา้กวนอขูองวัดพนัญเชงิวรวหิาร เรยีกวา่ปางชนะศกึ คอืหมายถงึเป็น
ปางทีช่นะศกึจากการรบน่ันเอง 
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• ลักษณะความเชือ่ของกวนอู ซึง่ถูกยกใหเ้ป็นตัวละครเอกในฝ่ายธรรมะ ในเรือ่งของความมคีุณธรรม 
ซือ่สัตย ์จงรักภักด ีจงึท าใหม้ผีูท้ีศ่รัทธากราบไหว ้ดว้ยมคีวามเชือ่ว่า การไดบ้ชูาเทพเจา้กวนอ ูจะท าให ้
ไดป้ระสบพบแตค่วามซือ่สตัย ์มคีนจงรักภกัดตีอ่ผูท้ีบ่ชูา ปราศจากคนปองรา้ยและเชือ่วา่จะสามารถฝ่าฟัน 
หรอืตอ่สูก้บัอปุสรรคตา่งๆ ในชวีติไปไดด้ว้ยด ีคดิการวางแผนหนา้ทีก่ารงานใดๆ ก็จะประสบความส าเร็จ 
น าทา่นไป ชมิชา ชาทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ของไตห้วัน รสชาตดิดีเีหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร เมนพูเิศษบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับที ่3 
ของมณฑลไตห้วัน ปัจจบุนัเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ
ไตห้วันจ านวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพียงแต่นอ้ยกว่าเมอืงไทเปเท่านัน้
ขณะเดยีวกันยังเป็นศูนยว์ัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัด
ขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจ าทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูกถอื  ว่าเป็น
เมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่น  จะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเก่า
ของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจีน เหล่า
ทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้ม
กบัเจยีงไคเชค็ ปัจจบุนัรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษา
อนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งศกึษาชวีติความ
เป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะ
ถูกแต่งแตม้ ตามผนังและก าแพงในหมู่บา้น ดว้ยสีสัน
ตระการตาเหมาะแกก่ารถา่ยรปูอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ืน้ถนน
ทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทั่วทัง้หมูบ่า้น 
จากนัน้น าท่านช๊อปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็น
ตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร
ทานเล่นสไตลไ์ตห้วันเมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ต่างๆ 
พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  
                     เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Renmei Fashion Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั พกัเมอืงไทจง 
 

วนัทีส่ ี ่         ไทเป – ตกึไทเป101 - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซาน - ตลาดซเีหมนิตงิ   
                   (B / L / -) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางกลับสู่  กรุงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้
การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน 
มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก ทา่นเดนิทาง สู ่รา้นขนม
พายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอันขึน้ชือ่ของไตห้วัน  จากนัน้น าท่านไดช้็อปป้ิง
เครือ่งส าอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วนั 
ภมูศิาสตร ์: กรุงไทเปตัง้อยูท่างภาคเหนือของไตห้วัน มพีืน้ที ่271.8 ตร.กม. ลักษณะภมูปิระเทศเป็นแอง่
กระทะ เต็มไปดว้ยพื้นที่สีเขียวส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยวในเชงิลึก ทั ้งดา้น
ศลิปวัฒนธรรม โบราณสถานและพื้นที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์ โดยมีท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมและมีการ
คมนาคมทีส่ะดวกสบาย 
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ภมูอิากาศ : ตัง้อยูใ่กลก้บัเสน้รุง้ที ่25 องศา มภีมูอิากาศแบบเกาะ (Island Climate) โดยไดรั้บอทิธพิลจาก
สภาพอากาศแบบรอ้นชืน้และภมูปิระเทศทีเ่ป็นแอง่กระทะ ท าใหใ้นชว่งฤดูรอ้นและฤดูใบไมร้่วงจะมอีากาศ
แบบรอ้นชืน้ ฤดใูบไมผ้ลแิละฤดูหนาวจะมอีากาศเย็นสบายและอบอุน่ มคีวามแตกต่างของสภาพภมูอิากาศ
ในทัง้ 4 ฤดูตลอดปี โดยชว่งเดอืนมนีาคม-พฤษภาคมจะเป็นชว่งของฤดูใบไมผ้ล ิเดอืนมถิุนายน-สงิหาคม
เป็นฤดรูอ้น เดอืนกนัยายน-พฤศจกิายนคอืฤดูใบไมร้่วง และเดอืนธันวาคม-กมุภาพันธข์องปีถัดไปจะเป็นฤดู
หนาว 
ประวัตศิาสตร ์: ในชว่งศตวรรษที ่15 ชาวโปรตุเกสไดค้น้พบเกาะไตห้วัน และไดต้ัง้ชือ่ว่า “ฟอรโ์มซา” ซึง่
หมายถงึเกาะแสนสวย ในยคุแรกๆ พืน้ทีแ่ถบนี้เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชนเผ่าเคตากาลัน (Ketagalan) จนกระทั่ง
ในชว่งตน้ศตวรรษที ่18 จงึเริม่มชีาวฮั่นทีม่าจากพืน้ทีท่างตอนใตข้องมณฑลฮกเกีย้นและชาวฮากกาใน
มณฑลกวางตุง้ ยา้ยมาตัง้รกราก และในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ซึง่อยูใ่นสมัยราชวงศช์งิ ก็มกีารสรา้งเมอืง
ไทเปขึน้ และกลายเป็นเมอืงเอกของไตห้วัน โดยมหีลวิหมงิฉวน เป็นผูว้่าการประจ าไตห้วันคนแรก จากนัน้
เมอืงไทเปก็ผา่นยคุทีไ่ตห้วันเป็นอาณานคิมของญีปุ่่ น จนรัฐบาลสาธารณรัฐจนียา้ยเมอืงหลวงมาอยูท่ีน่ี่ ท า
ใหจ้วบจนทกุวันนีไ้ทเปมอีายมุากกวา่ 130 ปีแลว้ โดยมปีระชากรมากกวา่ 2.7 ลา้นคนดว้ย 
การเดนิทาง : โครงขา่ยการคมนาคมในไทเปมคีวามสะดวกสบายเป็นอยา่งมาก มรีะบบรถไฟฟ้าทีม่กีารเดนิ
รถถงึ 5 เสน้ทางหลักและ 2 เสน้ทางรอง รวมทัง้สิน้ 117 สถานี ในขณะทีร่ถประจ าทางก็มบีรกิารมากกว่า 
300 สาย นอกจากนี้ยังมสีถานีรถไฟทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 100 ปีถงึ 4 แห่งซึง่คุณสามารถโดยสาร
รถไฟไปยงัจดุหมายปลายทางไดท้ั่วเกาะไตห้วันไดจ้ากทีน่ี่ หรอืหากตอ้งการความรวดเร็วในการเดนิทาง ก็
สามารถเลอืกใชบ้รกิารของรถไฟความเร็วสงู (Taiwan High Speed Rail, THSR) ไดเ้ชน่กนั โดยท่าอากาศ
ยานนานาชาตซิงซานทีต่ัง้อยูก่ลางใจเมอืง ก็มเีสน้ทางบนิทัง้ในและตา่งประเทศมากมาย ถอืเป็นชอ่งทางที่
ช่ ว ย ใ ห ้นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว จ า ก ทั่ ว โ ล ก ส า ม า ร ถ เ ข ้า สู่ ก รุ ง ไ ท เ ป ไ ด ้อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ที่ สุ ด ด ้ว ย 
จากนัน้เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้) (ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้89) เป็นหนึง่ใน Landmark หลัก
ของเมอืงไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วนั และสงูเป็นอนัดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสงูทีส่ดุในโลก) มคีวา
สงูมากถงึ 508 เมตร เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดฮติเมือ่มาเยอืนไทเป ขนาดทีม่สีถานีรถไฟใตด้นิเป็น
ของตัวเอง ทีด่า้นบนจะมจีุดชมววิในร่มทีช่ัน้ 89 และสามารถขึน้บันไดต่อไปทีล่านชมววิกลางแจง้ทีช่ัน้ 91 
ไดด้ว้ย ตกึไทเป 101 มทีัง้หมด 101 ชัน้ตามชือ่และชัน้ใตด้นิอกี 5 ชัน้ ทีช่ัน้ 1-5 จะเป็นส่วนของ
หา้งสรรพสนิคา้ทีข่ายของแบรนดเ์นม รา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ โดยทีช่ัน้ 5 จะมเีคา้เตอรข์ายตั๋วส าหรับขึน้
ลฟิทไ์ปยังจุดชมววิทีช่ัน้ 89 ทีเ่รยีกว่า Taipei 101 Observatory ซึง่เป็นลฟิทท์ีไ่ดรั้บการลงเป็นสถติวิ่าเร็ว
ทีส่ดุในโลกโดยกนิเนสสเ์วลิดเ์รคคอรด์(Guinness Book World Records) ทีค่วามเร็ว 1010 เมตรต่อนาท ี
โดยภายในลฟิทจ์ะมหีนา้จอทีเ่พดานลฟิทท์ าเหมอืนวา่เราก าลงัพุง่ออกไปในอวกาศใหช้มระหวา่งอยูใ่นลฟิท์
ดว้ย ใชเ้วลาไมถ่งึ 1 นาทกี็ขึน้มาถงึชัน้ 89 ซึง่เป็นชัน้ชมววิกวา้งๆอยูใ่นอาคาร จากนีจ้ะมบีนัไดใหเ้ดนิขึน้ไป
ทีล่านชมววิกลางแจง้ทีช่ัน้ 91 ไดด้ว้ย และสามารถเดนิลงทีช่ัน้ 88 เพือ่ไปดูลูกตุม้ยักษ์ Wind Damper ที่
ชว่ยเรือ่งการทรงตัวของตกึเมือ่รับมอืกบัแผน่ดนิไหวและลมพาย ุ

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร   เมนพูเิศษเสีย่วหลงเปา 
บา่ย               น าทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค อนุสรณ์สถานเจยีง ไคเชค็ หรอื หอร าลกึเจยีง ไคเช็ค ตัง้อยูท่ี่

ถนนซงซาน ไทเป ไตห้วัน เป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าคัญของเมอืงไทเป สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึประธานาธบิดี
เจียง ไคเช็ค โดยใชเ้วลาสรา้งรวม 3 ปี มขีัน้บันไดขึน้ไปดา้นบนทัง้หมด 89 ขัน้ เท่ากับอายุ 89 ปีของ
ประธานาธบิดเีจยีง ไคเช็คภายหลังจากซนุ ยัตเซน 
ถงึแก่อสัญกรรม เจยีง ไคเช็คไดรั้บหนา้ทีเ่ป็นผูน้ า
พรรคแทน กระทั่งสามารถกา้วขึน้เป็นประธานาธบิดี
ของสาธารณรัฐประชาชนจนี และไดรั้บยกย่องเป็น
ประธานาธบิดีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในช่วงหลังรัฐบาลเจียง ไคเช็ค พ่ายแพต้่อพรรค
คอมมวินสิตจ์ีน จงึไดล้ีภ้ัยมาตัง้รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไตห้วัน) อยู่บนเกาะไตห้วันตัง้แต ่
พ.ศ. 2488อาคารหลังสสีม้ที่ตัง้อยู่ดา้นขา้งนัน้ ฝ่ัง
ซา้ยเป็นหอประชมุแสดงดนตร ีส่วนฝ่ังขวาเป็นโรง
ละครแหง่ชาต ิตัวอาคารหลักสขีาว หลังคาเป็นทรง
แปดเหลีย่มสนี ้าเงนิ สูงถงึ 76 เมตร เมือ่ขึน้ไปสู่

หอ้งโถงใหญ่ดา้นบนจะเห็นประตูโลหะสูง 16 เมตร หนัก 75 ตัน ดา้นในเป็นรูปปั้นทองส ารดิของ
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใส่เสื้อจีนแบบโบราณ อยู่ในอิริยาบถน่ังและมีใบหนา้ที่ย ิ้มแยม้เป็นหนึ่ง
สัญญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน  สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพือ่เป็นการร าลกึและเทดิทูนอดตีประธานาธบิดี
เจยีง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตัวต่างๆ ไปจนถงึ
รถยนตรส์ว่นตัว และฉากจ าลองการท างานของทา่น แทบทัง้หมดเกีย่วกับ ท่านนายพล เจยีง ไคเช็ค ตัง้แต่
สมยัทีย่งัเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ โดยภายในจะมรีูปปั้นท าจาก
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ทองสมัฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรปูปัน้ของทา่นในทีอ่ ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนื
เฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้นท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค 
ซึง่จะ มขีึน้ทุก 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ น าท่านไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยูใ่นแถบยา่นเมอืงเก่า มอีายเุกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้
โดยคนจนีชาวฝูเจี๊ ยนชว่งปีค.ศ. 1738  เพือ่เป็สถานทีส่ักการะบูชาสิง่ศักสทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจนี มี
รปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพทุธของจนีแตม่ลีกูผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบาง
คนเรยีกกนัวา่เป็นวดัสไตลไ์ตห้วัน ท าใหท้ีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป วัดหลง
ซานหรอื เหมงเจยี หลงซาน(Mengjia Longshan) แต่เดมิสรา้งขึน้เพือ่สักการะเจา้แมก่วนอมิเป็นหลัก แต่ก็

จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกวา่ 100 องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า 

และขงจือ๋ เชน่ เจา้แมท่ับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สัตยแ์ละหนา้ทีก่าร

งาน และเทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรักวัดเกา่แก่
ส่วนใหญ่ในไตห้วัน มักจะถูกท าลายลงหลายครั้ง จากทั ้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม ้และ
แผน่ดนิไหว และฝีมอืมนุษยใ์นชว่งสงคราม ไมเ่วน้แมแ้ตว่ัดหลงซาน ซึง่เคยถกูท าลายลงมากมายหลายครัง้ 
แตช่าวไทเปยงัคงศรัทธาและสรา้งขึน้ใหมทุ่กครัง้ไป จนครัง้ล่าสดุไดถู้กทิง้ระเบดิในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่
2 ปัจจุบันแทบจะไม่เหลือสิง่ก่อสรา้งเดมิอยู่แลว้ 
แต่ว่ากันว่าทุกครัง้ที่สรา้งขึน้มักจะยิง่ใหญ่และ
สวยงามกว่าเดมิเสมอ ภายในวัดมนีี้มจีุดเด่นและ
รายละเอยีดทีน่่าสนใจหลายอย่าง แต่จะมอียู่ส ิง่
หนึง่ทีเ่ดน่จนใครๆตอ้งแวะถา่ยภาพเอาไว ้น่ันก็คอื
กระถางธปูทีล่านวัดใบหนึง่จะมกีารแกะสลักรูปปั้น
คนสไตลย์ุโรป 2 คนสทีองเงางามอยู่บนกระถาง
ซึง่ขัดกับงานสถาปัตยกรรมทุกอย่างภายในวัดนี ้
ท าใหทุ้กคนทีม่ามักจะถ่ายรูปจนกลายเป็นกมิมคิ
เล็กๆของวัดนี้ไปในทีส่ดุ ทุกๆวันเวลา 6 โมงเชา้, 

8 โมงเชา้ และ 5 โมงเย็น ทีว่ัดแหง่นีจ้ะมผีูศ้รัทธา
มาสวนมนต์อธิฐานกัน และเป็นสถานที่จัดงาน
ส าคัญในชว่งวันตรษุจนีดว้ย 

 ข ัน้ตอนการสกัการะบชูาขอพรทีว่ดัหลงซาน 
 1. หลังจากเดนิผา่นซุม้ประตขูนาดใหญต่รงกลางเขา้มาในเขตรัว้วัดแลว้ ทางวัดจะกัน้ทางเขา้ลานในวัดตรง

กลางเอาไวเ้หลอื ประตูดา้นขา้ง 2 ขา้ง ใหเ้ดนิเขา้ทางประตูมังกรทีเ่มือ่ยนืหันหนา้เขา้หาวัด ประตูนี้จะอยู่
ทางขวามอื 
2. เมือ่ผา่นประตเูขา้มาก็สามารถหยบิธปูมาไดฟ้ร ี
3. ใหจ้ดุธปูไหวต้ามกระถางธูปซึง่ภายในวัดจะมอียูท่ัง้หมด 7 กระถางดว้ยกัน เรยีงตามนี้คอื ตรงกลางลาน
ส าหรับเจา้แม่กวนอมิ ตรงกลางถัดเขา้ไปอกีหน่อยส าหรับเทพเทยีนกง จากนัน้ใหเ้ดนิเขา้ไปดา้นในจะมี
กระถางธปูอกี 5 กระถางอยูเ่รยีงกนั ใหเ้ริม่วนจากขวากอ่นไปจนซา้ยสดุ 
4. เวลาสักการะขอพร เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ใหอ้อกทางประตูทางซา้ย ซึง่เป็นประตูเสอืหรอืจ าง่ายๆว่าให ้วน
จากขวาไปซา้ยตลอดแคนั่น้เอง เขา้ขวา ออกซา้ย 
น าท่านเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศู่นย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลังพเิศษ
ชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกายซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติ

ดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวด จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นที่
มชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของไตห้วัน มฉีายาวา่ ฮาราจูกแุห่งไทเป(Harujuku of Taipei) ซึง่เป็นแห่งชอ้ปป้ิงของ
วัยรุน่ชือ่ดังอยูท่ีม่หานครโตเกยีวประเทศญีปุ่่ น เป็นแหลง่ก าเนดิของแฟชัน่ของหนุ่มสาวชาวไตห้วนั และเป็น
หนึง่ใน landmark ส าคัญของเมอืงไทเปดว้ยยา่นซเีหมนิตงิเริม่ขึน้ในยคุทีไ่ตห้วันอยูภ่ายใตอ้าณานคิมของ
จักรวรรดญิีปุ่่ น ชว่งปีค.ศ. 1922 มกีารสรา้งหา้งสรรพสนิคา้ โรงภาพยนตร ์รา้นคาราโอเกะ จนปัจจบุันทีม่ี
รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นคาเฟ รา้นขนม ตา่งๆมาเปิดกนัมากมาย มสีนิคา้หลากหลายแบบ หลากหลายประเภท
โดยเฉพาะแฟชัน่จากญีปุ่่ น มตีรอก ซอกซอยเยอะแยะใหเ้ดนิเลน่ไปไดเ้รือ่ยๆ เพลนิๆ 
เทีย่วซเีหมนิตงิ : มาท าความรูจ้กัยา่นสดุฮปิกนัเถอะ 
ไมว่่าจะซือ้ของดูดมีสีไตลก์ลับบา้นหรอืจะชอ้ปป้ิงเสือ้ผา้เทรนดใ์หมล่่าสดุ แค่มาที ่ซเีหมนิตงิ ทีเ่ดยีวก็ได ้
ครบทกุอยา่ง ยา่นนีย้งัมผีลงานศลิปะและงานฝีมอืสไตลไ์ตห้วันแท ้ๆ  รวมถงึเสือ้ผา้ และรา้นท าผมทีม่บีรกิาร
นวดศรีษะแบบไตห้วันดว้ย เรยีกวา่อยากท าอะไร ที ่ซเีหมนิตงิ ก็ท าไดท้กุอยา่งจรงิๆเวลาเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
เคยลองถามตัวเองดูไหมว่าคนทอ้งถิน่ทีน่ั่นเขาท าอะไรกัน ถา้จะลองท าตามดูก็สนุกไม่หยอกนะ หากไป
เทีย่วที ่ซเีหมนิตงิ ก็ลองท าตัวตามส านวนเขา้เมอืงตาหลิว่ตอ้งหลิว่ตาตามดูส ิดูว่าชาวไตห้วันทีน่ี่เขามุง
อะไร แลว้ลองไปต่อแถวตาม เพราะการทีม่คีนเยอะๆ ก็เป็นตัวชีว้ัดทีด่วี่าของในรา้นนัน้น่าจะคุม้ค่าเงนิและ
เวลา สว่นขอ้มลูตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหว้างแผนเทีย่ว ซเีหมนิตงิ ไดส้นุกยิง่ขึน้ แถมยังชว่ยประหยัดเวลาและชว่ย
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ใหเ้ทีย่วยา่นนี้ไดแ้บบมั่นใจสดุๆ ไปเลยมนัีกชอ้ปมาเทีย่วที ่ซเีหมนิตงิ ราวๆ เดอืนละ 3 ลา้นคน ยา่นนี้จงึ
แสนจะพลุกพล่านแลว้ก็แออัด ควรระวังสัมภาระใหด้ีเวลามาท่องเที่ยวที่นี่ (หรือที่อื่นๆ ที่มีคนเยอะก็
เหมอืนกนั) เพราะโจรลว้งกระเป๋าชอบหมายตานักทอ่งเทีย่วทีไ่มท่ันระวังเสมอ 
แหลง่ชอ้ปป้ิงและทีเ่ทีย่วในซเีหมนิตงิ 
ยา่นเกา่แกแ่หง่นีม้ทีีเ่ทีย่วหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นคาราโอเกะบาร ์รา้นดดูวง ตลาดงานคราฟต ์เกมอารเ์คด 
และอืน่ๆ อกีมากมาย ถา้มา ซเีหมนิตงิ แลว้ก็ไมเ่คยไดว้า่งพักหายใจหายคอเลยละ่ และส าหรับใครที่
วางแผนเดนิทางอยู ่เราขอแนะน าทีเ่ทีย่วใน ซเีหมนิตงิ สกัหน่อย จะไดช้ว่ยประหยดัเวลาและพลังงาน แถม
ยงัไดรู้ล้ว่งหนา้วา่มอีะไรในยา่นชอ้ปป้ิงแหง่นีบ้า้งคาราโอเกะ Holiday KTV: เตรยีมเสยีงใหพ้รอ้มแลว้ไปรอ้ง
เพลงทีค่าราโอเกะบารก์นัเถอะ ที ่Holiday KTV มอีาหารและเครือ่งดืม่เพยีบพรอ้ม รับรองวา่บนัเทงิทัง้ใจทัง้
กายแน่นอน Hyper Gamer: รา้นเกมอารเ์คดสดุคกึคักทีม่เีกมหลายประเภทใหไ้ดอ้วดฝีมอืระหวา่งมาเทีย่ว
ยา่น ซเีหมนิตงิ Lux Cinema: ถา้อยากหลบผูค้นแออดัใน ซเีหมนิตงิ ลองแวบไปดหูนังในโรงภาพยนตรส์ดุ
โมเดริน์ทีน่ีส่ ิโรงหนังโรงเล็กๆ แบบนีก้็อบอุน่เป็นกนัเองด ีเหมอืนไดเ้จอมมุสงบหลังจากเทีย่วโชกโชนมา
ทัง้วัน 
แหลง่ของกนิสดุเด็ดยา่นซเีหมนิตงิ 
ทีย่า่น ซเีหมนิตงิ นัน้หาของกนิงา่ยสดุๆ สตรทีฟู้ดของทีน่ี่
รสชาตอิรอ่ยเลศิ แถมยงัมอียูข่า้งทางมากมายเรยีงกนัเป็น
แถบ นอกจากนีก้็มรีา้นอาหารดีๆ  หลากหลายใหเ้ลอืกสรร
ดว้ย มาเทีย่วที ่ซเีหมนิตงิ จะไมม่ทีางทอ้งวา่งเด็ดขาด 
งบมากนอ้ยแคไ่หนก็อ ิม่แปล ้จะน่ังกนิจรงิๆ จังๆ ใน
ภตัตาคาร หรอืจะโซย้อาหารไตห้วันอรอ่ยๆ รมิถนนพลาง
ชมววิเพลนิๆ ก็ไดบ้รรยากาศอกีแบบ Tiantianli 
Restaurant: รา้นอาหารชือ่ดังแถมรสชาตอิรอ่ย ทีน่ีม่ ี
อาหารพืน้เมอืงรสเลศิราคาสมน ้าสมเนือ้ทีช่าวไตห้วันและ
นักทอ่งเทีย่วตา่งก็ชืน่ชอบ ลองมาแวะกนิขา้วหนา้หมตูุน๋
กอ่นออกไปเทีย่วจดุอืน่ๆ ของ ซเีหมนิตงิ รับรองวา่ฟิน
เวอ่ร ์
TGI FRIDAYS: ถา้อยากกนิอาหารอเมรกินัหรอือาหารตะวันตก ไมต่อ้งไปหาทีไ่หนไกล อาหารทีร่า้นนี้
รสชาตติน้ต ารับเหมอืนกนิทีอ่เมรกิาแมจ้ะมาเทีย่วอยูท่ี ่ไตห้วัน กต็าม 
Lao Shandong Homemade Noodles: ส าหรับคนทีไ่มเ่คยลองบะหมีไ่ตห้วันแบบโฮมเมด แนะน าวา่ตอ้งมา
ชมิที ่ซเีหมนิตงิ นีแ่หละ ทีร่า้นนีอ้าหารอรอ่ย บรกิารด ีราคากนัเอง ชาวไตห้วันและนักทอ่งเทีย่วก็เลยปลืม้
กนัมาก 
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

                      น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม FERRARY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั พกัเมอืงไทเป                                  

วนัทีห่า้               สนามบนิเถาหยวน  -  ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                 

เชา้        อาหารเชา้แบบกลอ่ง น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  

09.40/10.20น.   เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  

     (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
12.35/13.00น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
............................................................................................................................................................ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 

 

 

 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์*  
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าดืม่ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ3,000 บาท/เลม่/ทา่น 
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  

5. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน
ทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์
ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
หมายเหต ุ
1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทัวรตั์ง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นี้อาจจะตอ้งมกีารปรับราคาขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
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3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  

1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศไตห้วนั หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศไตห้วนั ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ *การจดัทีน่ ัง่บน
เครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ตจ่ะท าการ Request ใหไ้ด้
เทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทางทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
 
หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศไตห้วนัจากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจ

คนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไตห้วนัทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถ
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณีผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บผูโ้ดยสารตอ้งรอ

กลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและ
สายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 
 
 
 
 
 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 
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