
ไตห้วนั 5 วนั 4 คนื
ซุปตาร.์..Taiwan รกัใสใส หวัใจเย็นฉํ�า!!

★ เช็คอนิ หมูบ่า้นฮโินก ิ หมูบ่า้นสไตลญ์ี�ปุ่ นแบบด ั�งเดมิ

★ ชม ลอ่งเรอืชมทะเลสาปสรุยินัจนัทรา

★ ชอ้ปปิ� งเตม้อ ิ�ม กบั 4 ตลาดไนทม์าเก็ต 3 เมอืง

★ ชมหนิรปูทรงประหลาดที�อทุยานเหยห่ลิ�ว



★ พเิศษ... พกัโรงแรมยา่นซเีหมนิตงิ 2 คนื
“นํ �าดื�มบรกิารบนบสัวนัละ 1 ขวด”

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดี�ยว

01 – 05 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 6,500

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 6,500

08 – 12 กมุภาพนัธ ์2566 18,888 6,500

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2566 19,888 6,500

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2566 19,888 6,500

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2566 19,888 6,500

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2566 20,888 7,500

27 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2566 20,888 7,500

01 – 05 มนีาคม 2566 20,888 6,500

06 – 10 มนีาคม 2566

(วนัมาฆบชูา, วนัหยดุพเิศษ)

21,888 6,500

08 – 12 มนีาคม 2566 19,888 6,500

13 – 17 มนีาคม 2566 19,888 6,500

15 – 19 มนีาคม 2566 19,888 6,500

20 – 24 มนีาคม 2566 19,888 6,500





วนัแรก กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง -ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน

เมอืงเจยีอี� – หมูบ่า้นฮโินก ิ– เหวนิฮ ั�วไนทม์าเก็ต

03.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ที�เคานเ์ตอร์ สายการบนิ
แอรเ์อเชยี (FD) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่น
โหลดสมัภาระ

06.40 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน โดยสายการบนิ

เที�ยวบนิที� FD230

11.25 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั�นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก เมอืงเถาหยวน (เวลา
ทอ้งถิ�นประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง)

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเจยีอี� เป็นมณฑลที�มชีื�อเสยีงอกีเมอืงหนึ�งในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ไตห้วนั ถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาดา้นหนึ�งและอกีดา้นตดิกบัทะเล มณฑลเจยีอี�เป็นเพยีงมณฑล
เดยีวในไตห้วนัที�มถีงึสามอทุยานแหง่ชาติ โดยทั �ง 3 แหง่นี� ลว้นมทีศันยีภาพที�โดดเดน่และสวย
งาม ตั �งแตภ่เูขาไปจนถงึชายทะเล ทั �งยงัเป็นที�ตั �งของยวี�ซนั ยอดเขาที�สงูที�สดุของไตห้วนัอกี
ดว้ย ทําใหเ้จยีอี�มรีะบบนเิวศทางทะเลที�อดุมสมบรูณ์ เหมาะกบัการทําประมงและเพาะเลี�ยงหอย
นางรมเป็นอยา่งยิ�ง

นําทา่นชม หมูบ่า้นฮโินกิ (HINOKI VILLAGE) เดมิทเีป็นหอพักสําหรับเจา้หนา้ที�ที�สรา้งโดย
หน่วยงานดา้นป่าไมอ้าลซีานของญี�ปุ่ น หมูบ่า้นนี�ครอบคลมุพื�นที�ประมาณ 3.4 เฮกตาร์ และ
ประกอบดว้ยอาคารไมส้ไตลญ์ี�ปุ่ น 28
หลงั อาคารสถาปัตยกรรมและการจัด
ตกแตง่สวนสไตลญ์ี�ปุ่ นแบบดั �งเดมิ
สมัผัสกบับรรยากาศหมูบ่า้นญี�ปุ่ นแบบ
ยอ้นยคุ รา้นขายของเกไ๋กม๋ากมาย รวม
ไปถงึยงัมพีพิธิภณัฑท์ี�บอกเลา่เรื�องราว
ในอดตีของที�นี� ทา่นสามารถเชา่ชดุยกูา
ตะ เดนิถา่ยภาพภายในหมูบ่า้นและยงัมี
รา้นอาหาร รา้นขายขนมเครื�องดื�ม รา้น
ขายของที�ระลกึ งานเฟอรน์เิจอรแ์ละของ
ฝากแฮนดเ์มดที�ทําจากไมฮ้โินกิ ใหท้กุ
ทา่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากและเป็น
ของที�ระลกึ



จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ ตลาดกลางคนื เหวนิฮ ั�วไนทม์าเก็ต ซึ�งเป็นตลาดที�มชีื�อเสยีงที�สดุ
ในมณฑลเจยีอี�ในตอนกลางวนัถนน Wenhua เป็นถนนสําหรับ การคมนาคมเหมอืนถนนอื�นๆ
ทั�วไปและกลายมาเป็นถนนคนเดนิในตอนกลางคนื

อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที� ตลาดกลางคนื เหวนิฮ ั�วไนทม์าเก็ต

ที�พกั โรงแรม Country Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ที�เมอืงเจยีอี�

วนัที�สอง อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – ศาลเจา้พอ่เสอืกลางอทุยานอาลซีาน – น ั�งรถไฟโบราณ

ชมิชาอูห่ลง – เมอืงไถจง – ตลาดกลางคนืฟ่ง

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)

09.00 น. นําทา่นออกเดนิทางไปยงั อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน (ALISHAN NATIONAL PARK) เป็น
อทุยานแหง่ชาตทิี�มชี ื�อเสยีงที�สดุของไตห้วนั อยูใ่นเขตเมอืงเจยีอี� อยูส่งูจากระดบันํ�าทะเล
2,700 เมตร เป็นอทุยานที�มคีวามสวยงามมากและยงัเป็นป็นแหลง่ผลติชาคณุภาพสงูที�ข ึ�นชื�อใน
ระดบันานาชาติ นําทา่น สกัการะเจา้พอ่เสอื ศาลเจา้พอ่เสอืกลางอทุยานอาลซีาน นําทา่น
เดนิชม อทุยานตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายหุลายรอ้ยปี ไปจนถงึอายุ
2,500 ปีและชมสวนซากรุะและดอกกหุลาบพันปีmจากนั�นนําทา่น น ั�งรถไฟโบราณ ซึ�งทาง
รถไฟของอาลซีานถอืไดว้า่เป็นทางรถไฟโบราณที�ตดิอนัดบั 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที� สวย
ที�สดุในโลก ใหท้า่นไดด้ื�มดํากบัธรรมชาตขิองตน้สนสงูชนั ที�มอีายกุวา่พันปี ชมซากตน้ไม ้
โบราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพันธุ์ ซ ึ�งเป็นอทุยานที�มคีวามสมบรูณอ์ยูม่ากตลอดสองขา้งทาง
(รวมคา่รถไฟ 1 เที�ยว)



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)

นําทา่นแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชา
ไตห้วนัแท ้ๆ ที�จะนยิมปลกูกนัมากทางแถบอารซีนั
ดว้ยสภาพอากาศบนพื�นที�สงูและอากาศที�เย็นตลอด
ปีของที�นี�ทําใหช้าที�นี�มรีสชาตดิกีลมกลอ่ม และพันธุ์
ชาของที�นี�ยงัเป็นพันธุช์าที�นํามาปลกูในประเทศไทย
ทางภาคเหนอืของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชา
และเลอืกซื�อเป็นของฝากตามอธัยาศยั

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงไถจง ตั �งอยูใ่นภาคตะวนัตก
ของเกาะไตห้วนั เป็นเมอืงใหญอ่นัดบัที� 3 ของมณฑลไตห้วนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ
2.45 ช ั�วโมง) นําทา่นเดนิทางสู่ ตลาดกลางคนืฟ่งเจี�ย (Feng Chia Night Market)
ตลาดกลางคนืที�ใหญท่ี�สดุของประเทศไตห้วนั มคีวามน่าสนใจอยูท่ี�ความเป็นทอ้งถิ�น และ
ของกนิตา่งๆ ทั �งอาหารทอ้งถิ�นและอาหารนานาชาตสิไตล์ Street Food ทําใหด้งึดดูทั �ง
นักทอ่งเที�ยวและคนทอ้งถิ�นไดม้ากมาย มสีิ�งที�น่าสนใจสําหรับทกุวยั เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิ�ง
ตามอธัยาศยั

คํ�า อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที� Feng Chia Night Market

ที�พกั โรงแรม Regal International Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ที�เมอืงไถจง

วนัที�สาม ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั�ง – วดัเหวนิหวู ่– รา้นเห็ดหลนิจอื

เมอืงไทเป – ขนมพายสบัปะรด – ยา่นซเีหมนิตงิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงนานโถ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ั�วโมง)

นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบนํ�าจดืที�ใหญท่ี�สดุใน
ไตห้วนั ตั �งอยูใ่นเมอืงหยชูี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั ตั �งอยูส่งูเหนอืกวา่
ระดบันํ�าทะเลประมาณ 748 เมตร มพีื�นที�ทั �งหมดกวา่ 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ย
เทอืกเขาสงูใหญ่ มคีวามสงูตั �งแต่ 600 -
2,000 เมตร สลบักนัไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาที�
สวยงาม จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “สวสิ
เซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนั” จดุเดน่คอืพื�นนํ�าสฟ้ีา
อมเขยีวสอ่งประกายอยา่งสวยงาม เมื�อมองใน
มมุสงู ทางดา้นฝั�งตะวนัออกมลีกัษณะคลา้ยกบั
พระอาทติย์ และทางดา้นตะวนัตกจะคลา้ยกบั
พระจันทรเ์สี�ยว โดยมเีกาะลาลู เป็นตวัแบง่
อาณาเขตอยูต่รงกลาง จนกลายเป็นที�มาของ
ชื�อ ทะเลสาบสรุยินัจันทรา นอกจากทวิทศัน์
ธรรมชาตทิี�สวยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยงัรายลอ้มไปดว้ยวดัวาอารามนอ้ยใหญท่ี�สวย
งามอกีหลายแหง่ สถานที�แหง่นี�จงึนับเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวสดุโรแมนตกิยอดนยิมของ
นักทอ่งเที�ยวทั�วโลกและคูรั่กชาวไตห้วนัเป็นอยา่งมาก



นําทา่นเดนิทางสู่ วดัพระถงัซมัจ ั�ง (Xuanguang Temple) นมสัการพระอฐัขิองพระพทุธ
เขา้ที�อนัเชญิมาจากชมพทูวปี เป็นอกีวดัหนึ�งที�ตอ้งมาเยอืนหากไดม้าที�ทะเลสาบสรุยินัจันทรา
วดันี�มรีปูปั�นพระถงัซมัจั�งใหน้มสัการ อกีทั �งมวีวิทะเลสาบที�สวยงาม และพพิธิภณัฑท์ี�จัดแสดง
ประวตัขิองพระถงัซาํจั�ง ภายในวดัมบีรรยาการที�สวย เงยีบสงบ

‘

นําทา่นเดนิทางสู่ วดัเหวนิหวู่ (Wenwu Temple) นักทอ่งเที�ยวชาวไทยนยิมเรยีกวา่ วดักวน
อตูั �งอยูด่า้นเหนอืของทะเลสาบสรุยินัจันทรา เป็นวดัศกัดิ�สทิธอ์กีแหง่หนึ�งของไตห้วนั
สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกบัพระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง
ในเมอืงปักกิ�ง ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้วดัจะมสีงิโตหนิออ่น 2 ตวั ซึ�งมมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วนั ภายในจะเป็นที�ประดษิฐานรปูปั�นของศาสดาขงจื�อ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพ
กวนอู เทพเจา้แหง่ความซื�อสตัย์ ประชาชนชาวไตห้วนันับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอเูป็นอยา่งมาก
เพราะมคีวามเชื�อวา่เทพเจา้กวนอเูป็นภาคหนึ�งขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ ที�จตุลิงมาโปรดสตัว์
เชื�อกนัวา่บารมขีองทา่นสามารถขจัดภตูผปีีศาจ คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการ
เจรญิรุง่เรอืง นําทา่นแวะชอ้ปปิ�ง รา้นเห็ดหลนิจอื ถอืเป็นพชืสมนุไพรสําหรับรักษาสขุภาพ
โดยจะมชีาวเผา่มาแนะนําสนิคา้ ซึ�งสนิคา้มทีั �งแบบ อบแหง้ และแปร รปูเป็นแคปซลูทําให ้
รับประทานงา่ยขึ�น ชว่ยลดทั �งเบาหวาน และโคเลสเตอรอล

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เมนปูลาประธานาธบิด ีณ ภตัตาคาร (5)

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วนั ศนูยก์ลางทางการเมอืง การ
ปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวฒันธรรมที�หลากหลาย มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมอืงไท
เปถกูสรา้งขึ�นตั �งแตป่ลายศตวรรษที� 19 สมยัราชวงศช์งิ มอีายกุวา่ 130 ปีมาแลว้ แตย่งัคงรักษา
ไวซ้ ึ�งวฒันธรรมอนัเกา่แก่ อยา่งเชน่ โบราณสถาน ถนนสายเกา่ และวดัวาอาราม ที�มคีณุคา่ทาง
ประวตัศิาสตรอ์ยูม่ากมาย ปัจจบุนัไทเปเป็นหนึ�งในเมอืงขนาดใหญใ่นทวปีเอเชยีที�มยีา่นการคา้
ที�มชี ื�อเสยีง มอีาหารนานาชาติ บรรยากาศยามคํ�าคนืที�คกึคกั และระบบคมนาคมขนสง่สาธารณะ
ที�มปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นที�ตั �งของตกึ Taipei 101 ซึ�งเคยเป็นตกึที�สงูที�สดุในโลก และมี
สถานที�ทอ่งเที�ยว ทั �งทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมอกีมากมาย



นําทกุทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด ขนมที�ถอืไดว้า่มแีหลง่กําเนดิมาจากเกาะไตห้วนั เนื�อ
แป้งหอมเนยหอ่หุม้แยมสบัปะรด รสชาตมิคีวาม
หวาน และความมนัของเนย
เล็กนอ้ย ผสมกบัรสเปรี�ยวของสบัปะรด ทําใหม้ี
รสชาตทิี�กลมกลอ่มจนเป็นที�
นยิม ดว้ยรสชาตทิี�เป็นเอกลกัษณไ์มเ่หมอืนใคร
ทําใหข้นมพายสบัปะรดเป็นขนมที�ข ึ�นชื�อของเกาะ
ไตห้วนั ไมว่า่ใครที�ไดม้าเยอืนกต็อ้งซื�อเป็นของ
ฝากตดิมอืกลบับา้น นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้
ยงัมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซื�อ เชน่
ขนมพระอาทติย์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระให ้
ทกุทา่นเดนิเลอืกซื�อขนม

นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�งตลาดกลางคนื ยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์า
เกต็ที�มชี ื�อเสยีง อกีหนึ�งไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปปิ�งที�มลีกัษณะเป็นตรอกซอย
บรรยากาศคลา้ยกบัยา่นสยามสแควรข์องกรงุเทพ ศนูยร์วมแฟชั�นทนัสมยัของเหลา่วยัรุน่ไตห้วนั
และนักทอ่งเที�ยว สนิคา้ที�นี�จะมทีั �งสนิคา้แฟชั�นทั�วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka
Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝาก กิ�ฟชอ็ป สไตลว์ยัรุน่มากมาย
รวมไปถงึคาเฟ่ แหลง่แฮงเอาต์ รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้แฟชั�นเทรน
ใหมท่ี�หลากหลายตามอธัยาศยั



เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที� Ximending Night Market

ที�พกั โรงแรม Papa Whale Hotle, Relite Hotel Ximending ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่
ยา่นซเีหมนิตงิ

วนัที�ส ี� อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชก – ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ – อทุยานเหยห่ลิ�ว – เมอืงโบราณจิ�วเฟิ� น

ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)

09.00 น. นําทา่นเดนิทางสู่ อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถาน
ที�ที�ถอืไดว้า่เป็นสญัญลกัษณข์องประเทศอกี
แหง่หนึ�ง ตั �งโดดเดน่อยูก่ลางจตรัุสเสรภีาพ ถกู
สรา้งเพื�อรําลกึและเทดิทนูถงึอดตีประธานาธบิดี
เจยีง ไคเชค็ ผูนํ้าที�ไดรั้บความเคารพและ
ศรัทธาจากคนไตห้วนัมาอยา่งยาวนาน
สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็นลกัษณะแบบจนี
ตวัอาคารเป็นสขีาว ผนังทําดว้ยหนิออ่นทั �ง 4
ดา้น หลงัคาสนํี�าเงนิรปูทรง 8 เหลี�ยม สว่นบน
เป็นรปูทรงพรีะมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทยีน
ฐานในกรงุปักกิ�ง ประเทศจนี บนัไดดา้นหนา้มี
ทั �งหมด 89 ขั �นเทา่กบัอายขุองทา่น
ประธานาธบิดี ภายในอาคารจะมรีปูปั�นจําลอง
ของทา่น เจยีง ไคเชค็ ทํา ขึ�นมาจากทองสมัฤทธิ�ขนาดใหญใ่นทา่นั�งที�มใีบหนา้ยิ�มแยม้ตา่งจาก
รปูปั�นของทา่นในที�อื�นๆ ซึ�งจะมทีหารยนืเฝ้าไว ้ 2 นายอยูต่ลอดเวลา กําแพงดา้นหลงัจะมี
ปรัชญาที�ทา่นใชใ้นการปกครองประเทศ 3 คําคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร์



และไฮไลทอ์กีอยา่งหนึ�งคอื “พธิเีปลี�ยนเวรทหาร” ซึ�งมขี ึ�นทกุๆ ตน้ชั�วโมง ตั �งแตเ่วลา 10:00 -
16:00 น.
นําทา่นเดนิทางสู่ ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium Power Center) เป็นศนูย์
เครื�องประดบัที�ทําจากเจอรเ์มเนยีมเพื�อสขุภาพ ชว่ยเรื�องของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวด
ขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนื�อ ปวดขอ้ และยงัสามารถดดูรังสตีา่งๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสจีาก
โทรศพัทม์อืถอื ไดอ้กีดว้ย เจอรเ์มเนยีมถอืเป็นเครื�องประดบัลํ�าคา่ของไตห้วนัมาตั �งแตโ่บราณ
จนถงึปัจจบุนั นอกจากนั�นยงัม ีหยกไตห้วนั (หยกตาแมว) และปะการังแดง ที�เป็นของฝาก
ขึ�นชื�อของไตห้วนัและเป็นที�นยิมอยา่งมากในเอเชยี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)
นําทา่นเดนิทางสู่ อทุยานเหยห่ลิ�ว (Yehliu Geopark) มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไป
ในทะเล เป็นชายหาดที�มชีื�อเสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิที�มรีปูทรงแปลกตาและงดงาม ซึ�งเกดิจาก
การกดักรอ่นของนํ�าทะเลลมทะเล และการเคลื�อนตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่น
ทรายรปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้ รังผึ�ง ซึ�ง
มชีื�อเสยีงทั�วทั �งเกาะไตห้วนั และ ทั�วโลก

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโบราณจิ�วเฟิ� น (Jiufen Old Street) ตั �งอยูบ่นเขา ทศันยีภาพสวย
งาม ดา้นหลงัเป็นภเูขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แตเ่ดมิเคยเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ที�โอบลอ้มดว้ย
ทวิเขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยูล่บิๆ หมูบ่า้น
แหง่นี�อดตีเคยเป็นเหมอืงทองคําที�มชี ื�อเสยีง
ตั �งแตส่มยักษัตรยิก์วงสวี� แหง่ราชวงศช์งิ โดย
ตั �งแตช่ว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้กีารสํารวจพบแร่
ทองคํา ญี�ปุ่ นที�เป็นผูค้รอบครองไตห้วนัขณะ
นั�น ไดเ้นรมติใหท้ี�นี�เป็นเหมอืงทอง โดยใช ้
แรงงานหลกัคอืเชลยศกึ ซึ�งนํามาซึ�งความ
มั�งคั�งและคกึคกัใหก้บัเมอืง แตเ่มื�อแรท่องคํา
รอ่ยหรอ จนบรษัิทเอกชนของไตห้วนัที�มารับ
ชว่งตอ่ในชว่งปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะ
ขาดทนุจนตอ้งปิดกจิการไปในที�สดุ จนเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ส้รา้งของญี�ปุ่ นอยา่งสตดูโิอจบิลิ
ไดใ้ชเ้ป็นฉากหลงัของหนังการต์นูที�โดง่ดงัจนควา้รางวลัออสการม์าครองในปี 2002 กบัเรื�อง
“SPIRIT AWAY” นอกจากนี�ภายในหมูบ่า้นที�เต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยคุอนัเป็นเสน่ห์



หลกัของเมอืงนี� ทั �งสองขา้งทาง มสีนิคา้ขายอยูม่ากมาย ไมว่า่จะเป็น ของที�ระลกึ อาหาร
ทอ้งถิ�น ชดุเสื�อผา้กี�เพา้ รา้นอาหาร เป็นตน้
นําทา่นสนุกสนานกบัการชอ้ปปิ�งในยา่น ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็น
ตลาดกลางคนืที�ถอืวา่ใหญท่ี�สดุในกรงุไทเป และมชีื�อเสยีงโดง่ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแหง่นี�ทา่น
สามารถเลอืกซื�อของกนิ ของฝาก เสื�อผา้ รอ้งเทา้ เครื�องสําอางค ์กระเป๋า หรอือื�นๆ อกีมากมาย

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที� Shilin Night Market
ที�พกั โรงแรม Papa Whale Hotle, Relite Hotel Ximending ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่

ยา่นซเีหมนิตงิ

วนัที�หา้ ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึ�นตกึ) – ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน
ทา่อากาศยานดอนเมอืง

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)

นําทา่นถา่ยรปูกบั ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าที�สงูที�สดุในไตห้วนั และเคยเป็นตกึ
ที�สงูที�สดุในโลกในปี ค.ศ. 2004 ความสงูจากพื�นดนิ 509.2 เมตร มทีั �งหมด 101 ชั �น ชั �น 1-5
จะเป็นสว่นของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ โดยมสีนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกชอ้ป ทั �ง
สนิคา้ทั�วไป ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega
เป็นตน้ ชั �น 6-8 เป็นศนูยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตกึ ชึ�น 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชั �น 85
เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ ชั �น 88,89,91 เป็นชั �นที�จะเป็นจดุชมววิ และชั �น 101 จะเป็น
ออฟฟิสของทมีงานตกึไทเป 101 ตกึนี�ถกูออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วนั คอื ซี วาย ลี โดย
รปูแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกนัอยา่งลงตวัระหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตร์ คอื
เทคโนโลยลีดอนัตรายจากแรงลมและแผน่ดนิไหว หรอืระบบลกูตุม้แดมเปอร์ อนัทนัสมยัมี
นํ�าหนักถงึ 660 เมตรกิตนั กบัการตกแตง่ดว้ยรปูหวัมงักรที�มมุอาคารทั �ง 4 ดา้นทกุชว่งชั �นเพื�อ
ขบัไลภ่ตูผิปิีศาจ ตามหลกัความเชื�อและคําบอกเลา่ของซนิแส นอกจากนั�นตกึนี�ยงัมลีฟิทท์ี�เร็ว
ที�สดุในโลก ที�ความเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาที ใชเ้วลาเดนิทางจากชั �น 1 ไปยงัชั �น 89 เพยีง 37
วนิาทเีทา่นั�น (ราคาทวัร ์ไมร่วมต ั�วสาํหรบัขึ�นชมววิบนช ั�น 89)

ถงึเวลาอนัสมควรนําทา่นออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน เพื�อเดนิทางกลบั
ประเทศไทย

12.05 น. เดนิทางสู่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิ AIR ASIA  เที�ยวบนิที� 231
15.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

+++++++++++++++++++++++++++++++++



ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนื�อง
มาจากเหตกุารณต์า่ง ๆ ที�อาจเกดิขึ�นจากเหตสุดุวสิยั เชน่ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิการเมอืง สภาพการจราจร

ท ั�งทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศที�ไมเ่อื�ออาํนวย ท ั�งนี�ทาง
เราจะคาํนงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั และการบรกิารของรถบสันําเที�ยว ตาม

กฎหมายของไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผู ้
บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�น ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ใน

การปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง

✔ คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั

✔ คา่รถโคช้ปรับอากาศ

✔ โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)

✔ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการที�ระบุ

✔ คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ

✔ คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์

✔ ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร)

✔ ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร)



× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาทิ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสําหรับชาวตา่งชาต ิสําหรับประเทศที�ไมไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�น ๆ กําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด
มาตรฐาน

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้

× คา่ตรวจ RT-PCR TEST / ATK กอ่นเดนิทาง (หากม)ี

× หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลไตห้วนับงัคบัใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเกบ็คา่วซีา่ที�เกดิขึ�นตามจรงิ

× ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาและการกกัตวัในกรณีที�ผลตตรวจโควดิเป็นบวก

× ไมร่วมคา่เปลี�ยนแปลง/ คา่เลื�อนต ั�วเครื�องบนิ ไฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศในกรณีที�ผลต
ตรวจโควดิเป็นบวก

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น

★ มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทาง

ภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจํานวน

★ สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั

● หากไมช่าํระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู่

● หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข

● เมื�อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�
ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้

● หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ี�ทา่นตดิตอ่

● สง่รายชื�อสาํรองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนา
หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ั�งส ิ�น

✔ เนื�องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั �งแต ่30 วนัขึ�นไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ

ในกรณีที�วนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั

✔ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร์ หรอืหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มดัจําตั�วเครื�องบนิ

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอื�นๆ

✔ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ี�ชาํระแลว้ทั �งหมด



✔ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร์ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบ และ คนืคา่

ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึ�งใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ

✔ กรณีตอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ�ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัชว่งพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ

✔ กรณีตอ้งการเปลี�ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื�อนวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหกัคา่ใชจ้า่ยการ

ดําเนนิการตา่งๆ ที�เกดิขึ�นจรงิสําหรับการดําเนนิการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั�งที�เปลี�ยนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ
ทั �งสิ�น

1. กรณีผูร้ว่มคณะยนิดที ี�จะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิ� ไมม่หีวัหวัหนา้ทวัร ์ (มไีก
ดท์อ้งถิ�นตลอดการเดนิทางที�ไตห้วนั)

2. ขอสงวนสทิธิ�การเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งส ิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง

6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้
ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่ง
ประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที�เขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� /
ปลอดบหุรี�ได ้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาล หรอื วนัเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม

14. บรกิารนํ�าดื�ม 1 ขวด/ทา่น/วนั

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั สสามารถใหบ้รกิารวนัละ 11 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนั�นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง



16. ในกรณีที�พาสปอรต์ของทา่นชาํรดุ หรอืมตีราปั�มใดๆที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดๆ เนื�องจากทางบรษัิทไดม้กีารชาํระคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางทั �งหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้






