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       คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท กรณุาช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิเทา่น ัน้ 
 
 
 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

1 – 5 ม.ีค. 63 12,876 4,500  

2 – 6 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

3 – 7 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

4 – 8 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

5 – 9 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

6– 10 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

7– 11 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

8– 12 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

9– 13 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

10– 14 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

11– 15 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

12– 16 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

13– 17 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

14– 18 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

15– 19 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

16– 20 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

17– 21 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

18– 22 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

19– 23 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

20– 24 ม.ีค. 63 14,876 4,500  

จอยแลนดห์กัคา่ต ัว๋ออก 4,000 บาท 
***ราคาเด็ก INFANT 5,000 บาท*** 
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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 - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจงั – วดัเหวนิวู ่
 
02.25/03.45 เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 
                      (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  **คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง**  

 (ส าหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเชค็กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่คอนเฟิมเวลาบนิอกีครัง้) 
07.05/08.30 เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน (เวลาทีไ่ตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1

ชัว่โมง)  เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12เท่าตัง้อยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียง
ใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวง
และเมืองใหญ่ที่สุด หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิาร

อาหารว่างบรถบสั)  จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงหนานโถวน าท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 
ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน" และเป็นที่ๆ คนไตห้วันนยิมมาฮันนีมูนกันดว้ย 
ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน เป็นทะเลสาบธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
ไตห้วันอยูเ่หนอืระดับน ้าทะเล 760 เมตร มเีนือ้ที ่900 เฮคตาร ์มเีกาะทีม่ชี ือ่วา่ กวง หวา เต่า ซึง่เป็นเกาะ
ที่เล็กตัง้อยู่กลางทะเลสาบ ดา้นทิศเหนือของ
ทะเลสาบมรีูปทรงคลา้ยพระอาทติย ์ส่วนดา้นทศิ
ใตนั้น้มรีูปทรงคลา้ยพระจันทร์เสีย้ว จงึถูกขนาน
นามว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา เนื่องจากเป็น
ทะเลสาบทีอ่ยูบ่นเทอืกเขาทีม่นี ้าใสสะอาด ท าให ้
สถานที่แห่งนี้มผีูค้นนิยมมาท่องเทีย่วพักผ่อน มี
บริการล่องเรือชมทะเลสาบซึง่เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว มีรีสอร์ทและโรงแรมตั ้งอยู่ร ิม
ทะเลสาบหลายแห่ง หนึ่งในนัน้เคยเป็นบา้นพัก

วนัแรก           สนามบนิดอนเมอืง 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ตากอากาศของประธานาธบิดเีจยีงไคเชก็ และมาดามซง่ผูเ้ป็นภรรยา แตปั่จจบุนัไดส้รา้งเป็นโรงแรมหรูไว ้
บรกิารนักทอ่งเทีย่ว นอกจากนีย้งัมแีหลง่ชอ้ปป้ิงรวมตัวอยูบ่รเิวณท่าเรอือกีดว้ย การเดนิทางจากไทเปไป
ยังทะเลสาบสุรยิัน จันทราใชเ้วลาเดนิทางราว 3 ชั่วโมงเศษ ทะเลสาบสุรยิันจันทรา เป็นทะเลสาบที่มี
ภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบประกอบกับมีทัศนียภาพของน ้า และภูเขาที่สวยงาม ถนนรอบ  เรื่องเล่า
ทะเลสาบสรุยิันจันทรา มเีรือ่งเล่ากันว่า สมัยกอ่นมเีผ่าพืน้เมอืงไตห้วันเผ่าหนึง่ (จาก 12 เผ่า) ชือ่ว่าเผ่า 
"เสา้จู"่ เผา่นีจ้ะมคีนนอ้ยทีส่ดุในบรรดาเผา่ตา่งๆ คนของเผา่นีเ้ป็นพวกทีช่อบลา่สตัว ์เคา้ตามลา่สตัวส์ขีาว 
3 วัน 3 คนืก็จับไมไ่ด ้ลา่ไปลา่มาจนถงึทะเลสาบสรุยินัจันทรานี ้ก็เลยตัง้รกรากกนัตรงนี ้สว่นสัตวส์ขีาวตัว
นา้นก็หากันไม่เจอ แต่เคา้หันไปเห็นตน้ไมใ้หญ่ เคา้เลยคดิว่าสัตว์สขีาวที่พามาถงึแหล่งที่มีน ้า ปลา 
อาหารอุดมสมบูรณ์นี้ แทจ้รงิแลว้คอืเทพเจา้ เคา้เลยท าความเคารพตน้ไมต้น้นัน้ (เรยีกว่า "เฉียตงซู"่) 
เมือ่กอ่นทีจ่ะเกดิแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ ่ทะเลสาจะแบง่เป็น 2 ซกี คั่นดว้ยทางเดนิทีเ่ป็นเกาะลาหล ูเวลาเรา
มองไปทีท่ะเลสาบ จะเห็นเป็น 2 ซกี ซกีนงึจะเห็นพระอาทติย ์อกีซกีนงึจะเห็นพระจันทรพ์รอ้มๆ กัน แต่
ตอนนี้ปรากฏการณ์แบบนา้นไม่มีแลว้ แผ่นดินไหวท าใหเ้กาะตรงกลางหายไป ตอนนี้เหลือแต่อีก
ปรากฏการณ์นงึทีเ่กดิวันพระจันทรเ์ต็มดวง ตอนทีพ่ระจันทรข์ึน้เต็มทีแ่ลว้ แสงจะสะทอ้นลงไปทีท่ะเลสาบ 
ใหเ้ห็นเป็นพระอาทติย ์จะดูเหมอืนว่ามทีัง้พระอาทติยแ์ละพระจันทรอ์ยูพ่รอ้มๆ กัน ทะเลสาบมคีวามยาว
ประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะภูมศิาสตรท์ีโ่ดดเด่น ปัจจุบันทะเลสาบ แห่งนี้ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่
ส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของไตห้วัน และมชีือ่เสยีงยอมรับในระดับโลก การลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบ

อย่างใกลช้ดิ จะท าใหท้่านไดส้ัมผัสกับความงดงามเพิม่ขึน้ จากนัน้น าท่านสู่ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ เป็นอกี

หนึง่วัดทีใ่ครมาเทีย่ว Sun Moon Lake แลว้ ไมค่วรพลาดทีจ่ะมาเทีย่วทีน่ี่  วัดนี้มรีูปปั้นพระถังซมัจ๋ังให ้
นมัสการ อกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภัณฑท์ี่จัดแสดงประวัตขิองพระถังซ าจ๋ังภายในวัดมี
บรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ เหมาะทีจ่ะแวะมาเพือ่เรยีนรูว้ัดในววรณคดนีีอ้กีดว้ย นมสัการพระอฐัขิองพระถัง
ซมัจ๋ังทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปี ประวัตคิวามเป็นมา หากเอย่
ชือ่ของพระถังซัมจ๋ัง หลายคนคงนกึถงึภาพยนตรเ์รือ่งไซอิว๋ 
เป็นเรือ่งราวทีถ่กูถา่ยทอดมาหลายตอ่หลายครัง้ พระถังซมัจ๋ัง
นัน้เป็นเพยีงตัวละครในเรือ่ง และก็ไซอิว๋ไมไ่ดม้ตีัวตนในโลก
นีแ้ตอ่ยา่งใด 
จริงๆ แลว้พระถังซัม จ๋ังเ ป็นผู ท้รงเสียสละตนเองเพื่อ
พระพุทธศาสนาอย่างแทจ้ริง การเดินทางรวมระยะเวลา
เดนิทาง 17 ปี ระยะทางการเดินทางทัง้หมดรวมทัง้สิน้ 5 
หมืน่ลี ้หรอืประมาณ 25,000 กโิลเมตร ผ่านหลาย ประเทศ 
ดว้ยมา้และการเดนิเทา้ นับว่าไมง่่ายเลย ท่านไดม้อบผลงาน
อนันับวา่มบีญุคณุยิง่ใหญต่อ่ชาวพทุธ สิง่นัน้คอืบนัทกึประวัตศิาสตรแ์ละธรรม  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  เมนพูเิศษ เมนนูึง่จกัรพรรด ิ

จากนัน้น าท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ เป็นวัดศักดิส์ทิธิอ์กีแห่งของ
ไตห้วัน ซึง่ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรปูปัน้ของศาสดาขงจือ้เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้
แห่งความซือ่สัตย ์เป็นทีนั่บถอืของชาวจนีและไตห้วัน รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ที่ตัง้อยู่หนา้วัดซึง่มี
มลูคา่ตัวละ 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 มคีุณลักษณะคอื 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
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ราชวงศ์ชงิน่ันเอง เนื่องจากว่า จักรพรรดเิฉียนหลง ตอ้งการปลูกฝังจติส านึกเรื่องของความซือ่สัตย ์
จงรักภกัด ีตอ่เจา้นายใหเ้กดิขึน้กบัอาณาประชาราษฎรข์องตน เป็นเพือ่ใหเ้ป็นเยีย่งอยา่ง และดว้ยบทบาท
ทีเ่ป็นตัวเอกในฝ่ายธรรมมะ จงึท าใหก้วนอู เป็นที่รูจ้ักโดยทั่วไป และยกย่องใหเ้ป็นเทพเจา้แห่งความ
ซือ่สตัยส์บืตอ่มาน่ันเอง ส าหรับเทพเจา้กวนอขูองวัดพนัญเชงิวรวหิาร เรยีกวา่ปางชนะศกึ คอืหมายถงึเป็น
ปางทีช่นะศกึจากการรบน่ันเอง 
• ลักษณะความเชือ่ของกวนอู ซึง่ถูกยกใหเ้ป็นตัวละครเอกในฝ่ายธรรมะ ในเรือ่งของความมคีุณธรรม 
ซือ่สัตย ์จงรักภักด ีจงึท าใหม้ผีูท้ีศ่รัทธากราบไหว ้ดว้ยมคีวามเชือ่ว่า การไดบ้ชูาเทพเจา้กวนอ ูจะท าให ้
ไดป้ระสบพบแตค่วามซือ่สตัย ์มคีนจงรักภกัดตีอ่ผูท้ีบ่ชูา ปราศจากคนปองรา้ยและเชือ่วา่จะสามารถฝ่าฟัน 
หรอืตอ่สูก้บัอปุสรรคตา่งๆ ในชวีติไปไดด้ว้ยด ีคดิการวางแผนหนา้ทีก่ารงานใดๆ ก็จะประสบความส าเร็จ 
น าท่านไป ชมิชา ชาทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ของไตห้วัน รสชาตดิีดีเหมาะแก่การซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจี๊ยอี ้

                

 ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร   
             น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม SANKAIKAN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 

วนัทีส่าม        อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีาน – ไทจง – ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต                        
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางขึน้เขาสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั อาหลซีนั (อกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิม 
ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเจยีอี ้(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของการมาเยอืนทีน่ี่คอื เดนิป่าศกึษา
เสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์ึน้ซ ึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีง
ทีส่ดุของไตห้วัน ในฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพร่ังพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่ง
เดอืน 3 และเดอืน 4เท่านัน้   น าท่านเดนิชมดืม่ด ่ากับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีันโดยตลอดสอง
เสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับตน้สนสูงชัน, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างต่างๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่เป็น
อุทยานทีย่ังมคีวามสมบูรณ์อยู่มาก  ภายในอุทยานยังมทีะเลสาบสองพี่นอ้งซึง่เป็นทะเลสาบทีม่คีวาม
สวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบทีน่ าสายน ้าจากสองจุดมารวมกันอยูท่ีท่ะเลสาบแห่งนี้ พรอ้มทัง้ใหท้่านได ้
ชม สวนสนพันปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกันไป ซึง่ตน้สนแต่ละตน้มอีายุ
มากกว่ารอ้ยปี  พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้มสวนสนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่
แตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี   
กจิกรรมแนะน าเมือ่มาเทีย่ว Alishan National Forest Recreation Area 
• เดนิศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิZhaoping Park ชมตอไมเ้กา่แกอ่ายสุองพันปี, The Sister Pond ทะเลสาบ
สองพีน่อ้ง*เสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ทางชมซากรุะทีส่วยทีส่ดุซึง่จะบานชว่งตน้เดอืน-กลางเดอืนมนีาคมเทา่นัน้ 
• เยีย่มชม สักการะสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่Shouzhen Temple วัดขนาดใหญ่ในอทุยานอาหลีซ่าน สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 
1969 ชาวบา้นนยิมมาสกัการะเทพธดิาแหง่ความอดุมสมบรูณ์ และเทพแหง่การคา้ทีน่ี่ 
• ชมตันไมย้กัษ์ อายหุลายพันปี Alishan Sacred Tree 
• น่ังรถไฟโบราณไปดพูระอาทติยข์ึน้ทีส่ถาน ีZhushan ใน 1 ปี จะมโีอกาสเห็นเพยีง 30 วันเท่านัน้สามารถ
ตรวจสอบเวลาเดนิรถไดท้ีเ่คานเ์ตอรข์องโรงแรมเพราะเวลาพระอาทติข์ ึน้ในแตล่ะวันไม่ตรงกนั 
• น่ังรถไฟไต่เขา เสน้ทาง Alishan Forest Railway (Chiayi <-> fenchihu) ซึง่ถอืเป็นเสน้ทางรถไฟขึน้
เขาทีม่ชี ือ่เสยีงวา่สวยตดิอนัดับ 1 ใน 3 ของโลก วันธรรมดาใหบ้รกิารแคว่ันละ 1 รอบ 9.00 น. และ วันเสาร ์
– อาทติยเ์พิม่อกี 1 รอบ 10.00 น. 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงไทจง    จากนัน้น าท่านช๊อปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมี
รา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วันเมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน  
กนิอะไรดทีีฟ่งเจีย่ไนทม์าเก็ต? 
1.ไกท่อด Devil ไกเ่นือ้หนา ทอดใหม่ๆ  กรอบนอก แตด่า้นในเนือ้นุม่ชุม่ฉ ่ามาก 
2.มนัฝร ัง่ราดชสี 
3. Pineapple bun 
4.ทาโกะยากเิจา้ดงั 
5.เสต็กเนือ้ 
ซือ้รองเทา้รา้นไหนดทีีฟ่งเจีย่ไนทม์าเก็ต? 
1.YOPW ข ึน้ชือ่เรือ่ง Onitsuka tiger มแีบบเยอะ และมขีองลดลา้งสตอ๊คใหเ้ลอืกเยอะมากทีส่ดุ
แลว้ แบง่ตามราคา 690,1290,1690 nt สว่น New balance ก็มโีซน 990 nt ราคาเดยีว รา้นนีม้ ี
สาขามากมาย แคใ่นตลาดนีก็้ม ี 3 สาขาแลว้ อยูบ่น Fuxing ท ัง้หมด ดปู้าย YOPW สแีดงฟ้า
เหลอืง เดนิเขา้ไปดไูดเ้ลย แตล่ะสาขาของเหลอืไมเ่หมอืนกนั 
2. ABC mart 
3. Birkenstock มรีา้นของตวัเองโดยเฉพาะทีน่ ีด่ว้ย ราคาแพงกวา่ที ่ABC แตม่แีบบ และรุน่ใหม่
เยอะกวา่ รา้นอยูใ่กลก้บั YOPW 
4. Momentum รวมรองเทา้เกอืบทกุแบรนดเ์ชน่กนั 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  เมนพูเิศษ ชาบไูตห้วนั 
                     เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั City Suites Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
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วนัทีส่ ี ่          ไทเป – ตกึไทเป 101 - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซาน - ตลาดซเีหมนิตงิ                                  
                                                                                                                        

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางกลับสู ่ 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 
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
สามารถเลือกใชบ้ริการของรถไฟความเ ร็วสูง 
(Taiwan High Speed Rail, THSR) ไดเ้ชน่กัน โดย
ทา่อากาศยานนานาชาตซิงซานทีต่ัง้อยูก่ลางใจเมอืง 
ก็มเีสน้ทางบนิทัง้ในและตา่งประเทศมากมาย ถอืเป็น
ช่องทางที่ช่วยใหนั้กท่องเที่ยวจากทั่วโลกสามารถ
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 
จากนั้นเดินทางสู่ ตึกไทเป101(ถ่ายรูปบริเวณ
ดา้นหน ้า )  (ไม่ร วมค่ าขึ้นชั ้น89)  เ ป็นหนึ่ ง ใน 
Landmark หลักของเมอืงไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุใน
ไตห้วัน และสงูเป็นอนัดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสงู
ทีส่ดุในโลก) มคีวาสงูมากถงึ 508 เมตร เป็นอกีหนึง่
สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดฮติเมือ่มาเยอืนไทเป ขนาดทีม่ี
สถานรีถไฟใตด้นิเป็นของตัวเอง ทีด่า้นบนจะมจีุดชม
ววิในรม่ทีช่ัน้ 89 และสามารถขึน้บนัไดตอ่ไปทีล่านชมววิกลางแจง้ทีช่ัน้ 91 ไดด้ว้ย ตกึไทเป 101 มทีัง้หมด 
101 ชัน้ตามชือ่และชัน้ใตด้นิอกี 5 ชัน้ ทีช่ัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ทีข่ายของแบรนดเ์นม 
รา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ โดยทีช่ัน้ 5 จะมเีคา้เตอรข์ายตั๋วส าหรับขึน้ลฟิทไ์ปยังจุดชมววิทีช่ัน้ 89 ทีเ่รยีกว่า 
Taipei 101 Observatory ซึง่เป็นลฟิทท์ีไ่ดรั้บการลงเป็นสถติวิ่าเร็วทีส่ดุในโลกโดยกนิเนสสเ์วลิดเ์รคคอรด์
(Guinness Book World Records) ทีค่วามเร็ว 1010 เมตรต่อนาท ีโดยภายในลฟิทจ์ะมหีนา้จอทีเ่พดาน
ลฟิทท์ าเหมอืนวา่เราก าลังพุง่ออกไปในอวกาศใหช้มระหวา่งอยูใ่นลฟิทด์ว้ย ใชเ้วลาไมถ่งึ 1 นาทกี็ขึน้มาถงึ
ชัน้ 89 ซึง่เป็นชัน้ชมววิกวา้งๆอยูใ่นอาคาร จากนี้จะมบีันไดใหเ้ดนิขึน้ไปทีล่านชมววิกลางแจง้ทีช่ัน้ 91 ได ้
ดว้ย และสามารถเดนิลงทีช่ัน้ 88 เพือ่ไปดูลูกตุม้ยักษ์ Wind Damper ทีช่ว่ยเรือ่งการทรงตัวของตกึเมือ่
รับมอืกบัแผน่ดนิไหวและลมพาย ุ

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย               น าทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค อนุสรณ์สถานเจยีง ไคเชค็ หรอื หอร าลกึเจยีง ไคเช็ค ตัง้อยูท่ี่
ถนนซงซาน ไทเป ไตห้วัน เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ส าคัญของเมืองไทเป สรา้งขึ้นเพื่อระลึกถึง
ประธานาธบิดเีจยีง ไคเช็ค โดยใชเ้วลาสรา้งรวม 
3 ปี มีขั ้นบันไดขึ้นไปดา้นบนทั ้งหมด 89 ขั ้น 
เท่ากับอาย ุ89 ปีของประธานาธบิดเีจยีง ไคเช็ค
ภายหลังจากซนุ ยัตเซน ถงึแก่อสัญกรรม เจยีง 
ไคเช็คไดรั้บหนา้ที่เป็นผูน้ าพรรคแทน กระทั่ง
สามารถกา้วขึน้เป็นประธานาธบิดขีองสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี และไดรั้บยกยอ่งเป็นประธานาธบิดี
คนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจนี ในชว่งหลัง
รัฐบาลเจยีง ไคเชค็ พา่ยแพต้อ่พรรคคอมมวินสิต์
จนี จงึไดล้ีภ้ัยมาตัง้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน
จนี (ไตห้วัน) อยูบ่นเกาะไตห้วันตัง้แต ่พ.ศ. 2488อาคารหลังสสีม้ทีต่ัง้อยูด่า้นขา้งนัน้ ฝ่ังซา้ยเป็นหอประชมุ
แสดงดนตร ีสว่นฝ่ังขวาเป็นโรงละครแห่งชาต ิตัวอาคารหลักสขีาว หลังคาเป็นทรงแปดเหลีย่มสนี ้าเงนิ สงู
ถงึ 76 เมตร เมือ่ขึน้ไปสูห่อ้งโถงใหญ่ดา้นบนจะเห็นประตูโลหะสงู 16 เมตร หนัก 75 ตัน ดา้นในเป็นรูปปั้น
ทองส ารดิของประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใสเ่สือ้จนีแบบโบราณ อยูใ่นอริยิาบถน่ังและมใีบหนา้ทีย่ ิม้แยม้เป็น
หนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน  สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลกึและเทดิทูนอดีต
ประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิง่ของต่างๆ ทีเ่ป็นประวัต ิขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตัว
ตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตรส์ว่นตัว และฉากจ าลองการท างานของทา่น แทบทัง้หมดเกีย่วกับ ท่านนายพล เจยีง 
ไคเชค็ ตัง้แตส่มยัทีย่งัเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยดัเซน็จนท่านไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ โดยภายในจะมี
รปูปัน้ท าจากทองสมัฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรปูปัน้ของทา่นในทีอ่ ืน่ๆ ซึง่
จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ท่านจะไดพ้บกับการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้นท่านนายพล 
เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะ มขีึน้ทกุ 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี ้น าทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดที่
เก่าแกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ในแถบยา่นเมอืงเก่า มอีายเุกอืบ 300 รอ้ยปี
แลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝูเจี๊ ยนชว่งปีค.ศ. 1738  เพือ่เป็สถานทีส่ักการะบชูาสิง่ศักสทิธิต์ามความเชือ่
ของชาวจีน มีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรม
คลา้ยกับวัดพุทธของจีนแต่มลีูกผสมของความ
เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันว่าเป็น
วัดสไตล์ไตห้วัน ท าใหท้ี่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมอืงไทเป วัดหลง
ซ า น ห รื อ  เ ห ม ง เ จี ย  ห ล ง ซ า น (Mengjia 

Longshan) แต่เดมิสรา้งขึน้เพื่อสักการะเจา้แม่

กวนอมิเป็นหลัก แต่ก็จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตาม
ความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกว่า 100 องคท์ีด่า้น

ในโดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ 
เช่น เจา้แม่ทับทมิ ที่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง, 

เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สัตยแ์ละหนา้ทีก่าร
งาน และเทพเยว่เ์หล่า หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่
กันว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรักวัดเกา่แก่สว่นใหญ่ในไตห้วัน มักจะถูกท าลายลงหลาย
ครัง้ จากทัง้ภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิเช่น ไฟไหม ้และแผ่นดนิไหว และฝีมอืมนุษยใ์นชว่งสงคราม ไม่เวน้
แมแ้ตว่ัดหลงซาน ซึง่เคยถกูท าลายลงมากมายหลายครัง้ แตช่าวไทเปยงัคงศรัทธาและสรา้งขึน้ใหมท่กุครัง้
ไป จนครัง้ล่าสดุไดถู้กทิง้ระเบดิในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ปัจจุบันแทบจะไมเ่หลอืสิง่กอ่สรา้งเดมิอยูแ่ลว้ 
แตว่า่กนัวา่ทกุครัง้ทีส่รา้งขึน้มกัจะยิง่ใหญแ่ละสวยงามกวา่เดมิเสมอ ภายในวัดมนีีม้จีดุเดน่และรายละเอยีดที่
น่าสนใจหลายอยา่ง แตจ่ะมอียูส่ ิง่หนึง่ทีเ่ด่นจนใครๆตอ้งแวะถ่ายภาพเอาไว ้น่ันก็คอืกระถางธูปทีล่านวัดใบ
หนึง่จะมกีารแกะสลักรูปปั้นคนสไตลย์โุรป 2 คนสทีองเงางามอยูบ่นกระถางซึง่ขัดกับงานสถาปัตยกรรมทุก
อยา่งภายในวัดนี้ ท าใหทุ้กคนทีม่ามักจะถ่ายรูปจนกลายเป็นกมิมคิเล็กๆของวัดนี้ไปในทีส่ดุ ทุกๆวันเวลา 6 
โมงเชา้, 8 โมงเชา้ และ 5 โมงเย็น ทีว่ัดแห่งนี้จะมผีูศ้รัทธามาสวนมนตอ์ธฐิานกัน และเป็นสถานทีจ่ัดงาน

ส าคัญในชว่งวันตรษุจนีดว้ย 

 ข ัน้ตอนการสกัการะบชูาขอพรทีว่ดัหลงซาน 
 1. หลังจากเดนิผา่นซุม้ประตขูนาดใหญต่รงกลางเขา้มาในเขตรัว้วดัแลว้ ทางวดัจะกัน้ทางเขา้ลานในวัดตรง

กลางเอาไวเ้หลอื ประตดูา้นขา้ง 2 ขา้ง ใหเ้ดนิเขา้ทางประตมูงักรทีเ่มือ่ยนืหันหนา้เขา้หาวดั ประตนูีจ้ะอยู่
ทางขวามอื 
2. เมือ่ผา่นประตเูขา้มาก็สามารถหยบิธปูมาไดฟ้ร ี



 
BOOKING CODE : ทวัรไ์ตห้วัน HTP-XW53-S01 HAPPY TAIWAN อาหลซีาน ฉันรักเธอ    UPDATE 23/01/2020      

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

9 
 

3. ใหจ้ดุธปูไหวต้ามกระถางธปูซึง่ภายในวดัจะมอียูท่ัง้หมด 7 กระถางดว้ยกนั เรยีงตามนีค้อื ตรงกลางลาน
ส าหรับเจา้แมก่วนอมิ ตรงกลางถดัเขา้ไปอกีหน่อยส าหรับเทพเทยีนกง จากนัน้ใหเ้ดนิเขา้ไปดา้นในจะมี
กระถางธปูอกี 5 กระถางอยูเ่รยีงกนั ใหเ้ริม่วนจากขวากอ่นไปจนซา้ยสดุ 
4. เวลาสกัการะขอพร เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ใหอ้อกทางประตทูางซา้ย ซึง่เป็นประตเูสอืหรอืจ างา่ยๆวา่ให ้วน
จากขวาไปซา้ยตลอดแคนั่น้เอง เขา้ขวา ออกซา้ย 
น าท่านเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศู่นย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลังพเิศษ
ชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกายซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติ
ดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวด 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ เป็นย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของไตห้วัน มี
ฉายาวา่ ฮาราจกูแุหง่ไทเป(Harujuku of Taipei) ซึง่เป็นแห่งชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นชือ่ดังอยูท่ีม่หานครโตเกยีว
ประเทศญีปุ่่ น เป็นแหล่งก าเนดิของแฟชัน่ของหนุ่มสาวชาวไตห้วัน และเป็นหนึง่ใน landmark ส าคัญของ
เมอืงไทเปดว้ยยา่นซเีหมนิตงิเริม่ขึน้ในยคุทีไ่ตห้วนัอยูภ่ายใตอ้าณานคิมของจักรวรรดญิีปุ่่ น ชว่งปีค.ศ. 1922 
มกีารสรา้งหา้งสรรพสนิคา้ โรงภาพยนตร ์รา้นคาราโอเกะ จนปัจจบุันทีม่รีา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นคาเฟ รา้น
ขนม ต่างๆมาเปิดกันมากมาย มสีนิคา้หลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญีปุ่่ น มี
ตรอก 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
ใหเ้ทีย่วยา่นนี้ไดแ้บบมั่นใจสดุๆ ไปเลยมนัีกชอ้ปมาเทีย่วที ่ซเีหมนิตงิ ราวๆ เดอืนละ 3 ลา้นคน ยา่นนี้จงึ
แสนจะพลุกพล่านแลว้ก็แออัด ควรระวังสัมภาระใหด้ีเวลามาท่องเที่ยวที่นี่ (หรือที่อื่นๆ ที่มีคนเยอะก็
เหมอืนกนั) เพราะโจรลว้งกระเป๋าชอบหมายตานักทอ่งเทีย่วทีไ่มท่ันระวังเสมอ 
แหลง่ชอ้ปป้ิงและทีเ่ทีย่วในซเีหมนิตงิ 
ยา่นเกา่แกแ่หง่นีม้ทีีเ่ทีย่วหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นคาราโอเกะบาร ์รา้นดูดวง ตลาดงานคราฟต ์เกมอารเ์คด 
และอื่นๆ อีกมากมาย ถา้มา ซเีหมนิตงิ แลว้ก็ไม่เคยไดว้่างพักหายใจหายคอเลยล่ะ และส าหรับใครที่
วางแผนเดนิทางอยู ่เราขอแนะน าทีเ่ทีย่วใน ซเีหมนิตงิ สกัหน่อย จะไดช้ว่ยประหยัดเวลาและพลังงาน แถม
ยงัไดรู้ล้ว่งหนา้วา่มอีะไรในยา่นชอ้ปป้ิงแหง่นีบ้า้งคาราโอเกะ Holiday KTV: เตรยีมเสยีงใหพ้รอ้มแลว้ไปรอ้ง
เพลงทีค่าราโอเกะบารก์นัเถอะ ที ่Holiday KTV มอีาหารและเครือ่งดืม่เพยีบพรอ้ม รับรองวา่บนัเทงิทัง้ใจทัง้
กายแน่นอน Hyper Gamer: รา้นเกมอารเ์คดสดุคกึคักทีม่เีกมหลายประเภทใหไ้ดอ้วดฝีมอืระหว่างมาเทีย่ว
ยา่น ซเีหมนิตงิ Lux Cinema: ถา้อยากหลบผูค้นแออดัใน ซเีหมนิตงิ ลองแวบไปดูหนังในโรงภาพยนตรส์ดุ
โมเดริน์ทีน่ี่ส ิโรงหนังโรงเล็กๆ แบบนี้ก็อบอุน่เป็นกันเองด ีเหมอืนไดเ้จอมมุสงบหลังจากเทีย่วโชกโชนมา
ทัง้วัน 

แหลง่ของกนิสดุเด็ดยา่นซเีหมนิตงิ 
ทีย่่าน ซเีหมนิตงิ นัน้หาของกนิง่ายสุดๆ สตรีทฟู้ดของ
ทีน่ีร่สชาตอิรอ่ยเลศิ แถมยงัมอียูข่า้งทางมากมายเรยีงกนั
เป็นแถบ นอกจากนี้ก็มีรา้นอาหารดีๆ หลากหลายให ้
เลอืกสรรดว้ย มาเทีย่วที ่ซเีหมนิตงิ จะไมม่ทีางทอ้งว่าง
เด็ดขาด งบมากนอ้ยแคไ่หนก็อ ิม่แปล ้จะน่ังกนิจรงิๆ จังๆ 
ในภัตตาคาร หรือจะโซย้อาหารไตห้วันอร่อยๆ รมิถนน
พลางชมววิเพลนิๆ ก็ไดบ้รรยากาศอีกแบบ Tiantianli 
Restaurant: รา้นอาหารชือ่ดังแถมรสชาตอิร่อย ทีน่ี่มี
อาหารพื้นเมอืงรสเลศิราคาสมน ้าสมเนื้อที่ชาวไตห้วัน
และนักท่องเทีย่วต่างก็ชืน่ชอบ ลองมาแวะกนิขา้วหนา้
หมูตุ๋นก่อนออกไปเทีย่วจุดอืน่ๆ ของ ซเีหมนิตงิ รับรอง
ว่าฟินเว่อรT์GI FRIDAYS: ถา้อยากกนิอาหารอเมรกิัน
หรืออาหารตะวันตก ไม่ตอ้งไปหาที่ไหนไกล อาหารที่
รา้นนี้รสชาตติน้ต ารับเหมอืนกนิทีอ่เมรกิาแมจ้ะมาเทีย่วอยูท่ี ่ไตห้วัน ก็ตามLao Shandong Homemade 
Noodles: ส าหรับคนทีไ่มเ่คยลองบะหมีไ่ตห้วันแบบโฮมเมด แนะน าว่าตอ้งมาชมิที ่ซเีหมนิตงิ นี่แหละ ที่
รา้นนีอ้าหารอรอ่ย บรกิารด ีราคากนัเอง ชาวไตห้วันและนักทอ่งเทีย่วก็เลยปลืม้กนัมาก 
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 (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
                      น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 
 

วนัทีห่า้          สนามบนิเถาหยวน  -  ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                 

เชา้     อาหารเชา้แบบกลอ่ง น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  

09.40/10.20น. เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  
    (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง** 

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 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 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 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
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4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

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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