
 

 

 

 

 

วนัแรก            กรุงเทพฯ – สนามบนิเถาหยวน – ไทจง – หมู่บา้นสายรุง้ – ฝงเจีย่ไนทม์าเกต็ 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4   ROW S ประตู 8  

สายการบินประจ าชาติไตห้วนั  CHINA AIRLINE โดยมี  เจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบั

ทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ มีบริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง 

08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เท่ียวบินท่ี CI 838 

13.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ประเทศไตห้วนั ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็ก

กว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้าน

ตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะ

น้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่

ท่ีสุด หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

(มีบริการอาหารว่างบนรถ) 



น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซ่ึงตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมืองใหญ่อันดับท่ี 3 ของ

มณฑลไตห้วนั ปัจจุบันเป็นศูนยว์ฒันธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ

ไตห้วนัจ านวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไถจงแค่เพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่าน้ัน 

ขณะเดียวกนัยงัเป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั  เมืองไทจงยงัเป็นเมืองหน่ึงท่ีมีความสะอาด

เรียบรอ้ย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ หมู่บา้นเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง เดิมถูกสรา้งขึ้ น

ในช่วงระหว่างปี 1940 – 1950 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัชัว่คราวส าหรบัทหาร แต่จบลงดว้ยการตั้งเป็นถ่ิน

ฐานถาวรของทหารเหล่าน้ัน หลงัจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบ่ือมาสกัระยะ ปัจจุบนัหมู่บา้น

แห่งน้ีไดก้ลายเป็นจุดเด่นส าหรบัการท่องเท่ียวของเมืองไทจงไปแลว้ โดยช่ือเสียงของหมู่บา้นสายรุง้แห่งน้ี

เร่ิมตน้ขึ้ นเมื่อ หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกท่ีไดส้รา้งภาพวาดท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของภูมิ

ทศัน์ทางวฒันธรรมท่ีสวยงาม และสรา้งความมีชีวิตชีวาจากสีสนัของภาพวาดท่ีเร่ิมจากบา้นหลงัหน่ึงไปสู่

บา้นอีกหลายๆหลงัในเขตหมูบ่า้นสายรุง้ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียงในทีวี , พืชสตัว ์

และรายการอ่ืน ๆ เช่นนก, กระบือ และคนพ้ืนเมือง เป็นตน้ 

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารสเต็กเฮา้  เมืองไถจง อาหารพิเศษ สเตก็ + บุฟเฟ่สลดับาร ์

ค า่ จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มารเ์ก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองไถจง ท่าน

สามารถเลือกหาซ้ือสินคา้คุณภาพดีไดท่ี้ตลาดน้ี อาทิ รองเทา้ เส้ือผา้ของแบรนดด์งัๆ ไดใ้นราคาถูกตั้งอยู่

ดา้นหลงัของมหาลยัช่ือดงัของ เมืองไถจง ขอบอกวา่สาวๆไตห้วนั น้ีสวย และ น่ารกัมากๆ นอกจากจะเพลิน

ตา เพลินใจแลว้ ท่านยงัสามารถหาอาหารแสนอร่อยขึ้ นช่ือของท่ีน้ีไดอ้ย่างมากมาย และอาหารอีกอย่างท่ี

พลาดไม่ได ้ในตลาดน้ี คือ ชานมไข่มุก เตา้หูเ้หม็นทอด ทอดดว้ยน ้ามนัรอ้นๆแลว้ราดดว้ยซอสพริกออก

หวาน ถือว่าอร่อยเลยทีเดียว หากมีโอกาศมาท่ี ฝงเจ๋ียไนท์มาร์เก็ต แลว้หา้มพลาด ไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึง 

ไตห้วนัส าหรบัท่าน ถูกใจท่านท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทย

แน่นอนๆ 

 

 

 

 

พกัท่ี  โรงแรม BEACON HOTEL หรือ เทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

 http://www.beaconhotel.com.tw/en/ 

 

 

 

 

 

 



วนัที่สอง    ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซ าจัง๋ – วดัเหวินอู่ - หมู่บา้น 9 ชนเผ่า – นัง่กระเชา้ –  

                   ฟารม์ชิงจิ้ ง   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงไดร้บัการกล่าวขาน

ว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่ง

ไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึง

ทางการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้งขึ้ นเมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 

2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวนัท่ี 21 

กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้าสู่

ยอดเขาท่ีจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 

กิโลเมตร เป็นทะเลสาบทภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิ

ประเทศท่ีโดดเด่น ท าใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละ

พระจนัทรเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมา ของนามอนัไพเราะว่า  “สุริยนั

จนัทรา” ใหท่้านด่ืมด า่กบับรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยนัจนัทรา 

ทะเลสาบ ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนัน าท่านขึ้ นสู่

วดัเสวียนจาง นมสัการอัฐิของ  พระถังซามจัง๋ท่ี ไดอ้ัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาท่ีวดัเสวียนกวง เมื่อปี 

ค.ศ.1965 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านข้ึนฝั่งเดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศักด์ิสิทธ์ิ ณ  วัดเหวินอู่ ซ่ึงหมายถึง

ศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยู่

หนา้วดั ซ่ึงมีมลูค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนัไดเ้วลาอนัสมควร 

เที่ยง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ  ภตัตาคาร อาหารจนีล้ิมรสอาหารพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี 

บ่าย น าท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าใหม่ล่าสุดขา้มภูเขาสู่ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เพลิดเพลินกับทศันียภาพที่

แสนสวยงามแบบพาโนราม่า  ให้ท่านได้เ ก็บภาพความ

ประทับใจท่ีแสนสวยงามตามอัธยาศัย  เมื่อปี ค.ศ.1965  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า ท่านจะ

ไดช้มโชวร์ะบ าพ้ืนเมืองโชวว์ฒันธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆบน

เกาะไตห้วนัจากน้ันน าท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าสู่โซนสวนสนุกอัน

ทนัสมยัท่ีมีเคร่ืองเล่นหลากหลายใหท่้าน ไดส้นุกสนานกนัอย่าง

เต็มท่ีตามอธัยาศยั ซ่ึงในช่วงเวลาน้ีท่านยงัจะไดช่ื้นชมความงดงามของดอกซากุระท่ีบานสะพรัง่รอตอ้นรบั

นักท่องเท่ียวอยา่งทุกท่านอยู ่  

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ตั้งอยูท่างตอนกลางของไตห้วนั เป็นเทศมณฑล ห น่ึ ง

ของสาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั) และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั มีเมืองหลวงช่ือ หนานโถวซิต้ี มีเน้ือท่ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit&redlink=1


4,106.436 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 536,190 คน ความหนาแน่น 131 คนต่อตาราง

กิโลเมตร เทศมณฑลหนานโถวคือเทศมณฑลเดียวของไตห้วนั ทิศเหนือติดกบัTaichung ทิศตะวนัตกติดกบั 

Changhua และ Yunlin ทิศใตติ้ดกบั Chiayi และ Kaohsiung ทิศตะวนัออกติดกบั Hualien เป็นเมืองเดียวท่ี

ไม่มีทางออกสู่ทะเล พ้ืนท่ีส่วนใหญ่รอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูง ท่ีลดหลัน่กันไป หุบเขาทางดา้นตะวนัตกมี

ลกัษณะท่ีคลา้ยกบั Shenzhen พ้ืนท่ีรวมทั้งหมดมีความสูงเฉล่ีย200เมตรมีอากาศอบอุ่น อุณหภูมิเฉล่ียอยู่

ท่ี 23 องศา ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียปีจาก 2,100 มม. เป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรบัการท า

การเกษตร ท านาขา้ว เพาะปลกูชา ท าใหพ้ื้นท่ีดงักล่าวแลดูเขียวชอุ่ม มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี เมืองน้ีมัง่คัง่ดว้ย

ทรพัยากร และทศันียภาพท่ีสวยงาม จนไดร้บัการขนานนามวา่ “สวิตเซอรแ์ลนดต์ะวนัออก” 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร 

พกัที่  โรงแรม Ming Ging Farm 4 ดาว  หรือเทียบเท่า (http:www.mg.com.tw/page.php) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม            ฟารม์แกะ – ไทเป – วดัหลงซาน – ซีเหมินตงิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไทเป-หนานโถวเยี่ยมชม ฟารม์เล้ียงแกะชิงจิ้ งเป็นฟารม์ เล้ียงแกะท่ีอยู่บนภูเขาสูง 

สภาพภูมิประเทศและส่ิงก่อสรา้งต่างๆโดยรอบ

เป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซน

ใหญ่ๆคือ บริเวณฟารม์ท่ีเล้ียงแกะและบริเวณ

ชมวิว ในบริเวณฟารม์เราสามารถสมัผัสแกะได้

อย่างใกลชิ้ด เชิญท่านอิสระใหอ้าหารแกะ และ

ถ่ายรูปกบัแกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศ

โดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองไทเป น าท่านไหวพ้ระขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัหลงซันซ่ือ หรือ วดัเขามังกร เร่ิมสรา้งขึ้ น

ในปี  1738 ซ่ึงตรงกบัรชัสมยัของราชวงศ์ชิงจกัรพรรดิเฉ่ียนหลง เป็นวดั

เก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงและความศักด์ิสิทธ์ิ ทั้งชาวไตห้วันและชาวต่างชาติมา

กราบไหวก้นัเป็นจ านวนมาก มีผูก้ล่าวไวว้่าวดัหลงซนัซ่ือเป็นท่ีรวมเทพเจา้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1


องคต่์างๆไวม้ากท่ีสุดแห่งหน่ึงของไตห้วนัและปัจจุบนัเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงไทเป 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร อาหารพิเศษ บุฟเฟ่สุก้ีชาบู   

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์

รวมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิง

สินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั 

 พกัที่ PLATINUM HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า    http://platinum.besttaipeihotels.com/ 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่     ไทเป – อนุสรณเ์จยีงไคเชค – ปะการงัแดง – ตกึไทเป 101 – ซ่ือหลินไนทม์าเก็ต – แช่น ้าแร ่

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใช้

เวลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุม

พ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไค

เช็คท่ีสรา้งจากโลหะสัมฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนดา้นในของ

อนุสรณ์สถาน ส าหรบัรูปแบบการก่อสรา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีน

ตวัตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่

ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของท้องฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   

เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ศูนยป์ะการงัแดง ชมอญัมณีท่ีล ้าค่ามากๆ ของชาวไตห้วนั ณ ศูนยป์ะการงัแดง 

เป็นศูนยป์ะการังแดงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ซ่ึงปะการังแดงถือเป็นอัญ

มณีชั้นสูงและเป็นท่ีแพร่หลายของชาวไตห้วนั มีพลงัพิเศษช่วยในการ

ปรบัสมดุลในร่างกาย ซ่ึงชาวไตห้วนันิยมน ามาท าเป็นเคร่ืองประดับ

ชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรยช์่วยใหร้่างกายปรับสมดุล

รวมถึงปรบัสภาพจิตใจไดด้ว้ย ซ่ึงปะการงัแดงน้ีจะถูกคน้พบในไม่ก่ีท่ี

ของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวนัออกของไตห้วนั ซ่ึงมีอยู่มากท่ีสุด เกาะ

http://platinum.besttaipeihotels.com/


โอกินาวา่ของญ่ีปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่าน้ัน ซ่ึงปะการงัแดงน้ีจะอาศยัอยู่ใตท้ะเล

ลึกถึง 1,800 เมตร มีการคน้พบว่าเร่ิมมีการน ามาท าเคร่ืองประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็น

เคร่ืองประดบัส าหรบัราชวงศแ์ละเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารพิเศษเสี่ยวหลงเปา  รา้นดงั DING TAI FUNG              

 

 

 

 

 

ตอ่ดว้ย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89) ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ 

เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั 

ท า  หนา้ท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟตท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก 

ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี ยงัเป็นแหล่งช้

อปป้ิงแห่งใหมท่ี่เป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ป

ป้ิงมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั 

เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ เลยทีเดียว 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าท่านไปยงั ตลาดซ่ือหลินไนทม์าเก็ต เป็นไนทม์ารเ์ก็ตสายแรกของเมืองไทเป ท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของ

เมืองไทเป อายุกว่า 200 ปี เป็นจุดเร่ิมตน้ของความเจริญของเมืองไทเป เมื่อ ครั้งท่ีชาวฮัน่เร่ิมอพยพมา

จากจีนเพ่ือ มาตั้งรกรากใหม่ท่ีเกาะไตห้วนัตั้งแต่สมยัราชวงศชิ์ง ส่วนถนนดา้นหน้าของหวัซีไนทม์ารเ์ก็ตก็

จะเป็นไนทม์ารเ์ก็ตทัว่ไป ท่ีมีขายของทั้งของกิน เส้ือผา้ รองเทา้ ต่างๆนาๆ   

  พกัท่ี โรงแรม SAKURABAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว อิสระแช่น ้าแร่ตามอธัยาศยั 

http://www.sakurabay-hotel.com.tw/index.html 

 

 

 

 

 

 



วนัที่หา้    เหยหล่ิว – จิว่เฟ่ิน – GLORIA OUTLET – เถาหยวน – กรุงเทพ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไป

ดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตวั

ของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูป

เทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  

       

ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศยั  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพิเศษ อาหารทะเล 

จากน้ันน าท่านเดินทาง สู่เมืองจ่ีหลง น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมี

ช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหม

ขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไว ้

เพียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์" เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋

เหยียนเตอะซนัซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทาง

มาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบั

มาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินในการจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ี

โด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้

นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน   



 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร โรงแรม CITY SUITE 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ GLORIA OUTLETS แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ล่าสุดของไตห้วนั อิสระใหทุ้กท่านเลือก

ซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิเช่น COACH, LOEWE, AMANI, TOD’S, MICHAEL KORS และอีก

มากมายไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 



 -  -  

 

 หมายเหตุ     บริษทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรือสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดินทางในกรณีที ่มผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 25 ท่าน ไม่มหีวัหนา้ทวัร ์ขอสงวนการเปลีย่นแปลงราคาโดยไม่แจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ / การไม่รบัประทานอาหารบางมื้อไม่ เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระ

ค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

อตัราค่าบริการดงักลา่วรวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิช ัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทกุมื้อ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 น า้หนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั, ค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) 

อตัราค่าบรกิารดงักลา่วไม่รวม 

 ท ัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ค่าหนงัสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษทีกุรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3 %  

 ไกด ์และคนขบัรถ วนัละ 150  NTD ต่อคน (ลูกคา้) ต่อวนั แปลว่า เดินทางท ัง้หมด 5 วนั จ่ายทปิไกด ์ และคนขบั  

รวมเป็น 750 NTD ต่อคน (ลูกคา้) ในส่วนของหวัหนา้ทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมอืงไทย ตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

 

ช่วงการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

11 – 14 AUG 60 33,900 33,900 33,900 32,900 8,000 

23 – 27 AUG 60 32,900 32,900 32,900 31,900 8,000 



เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองคร ัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรอืท ัง้หมด สว่นที่เหลอืช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั ( ไม่นบัรวมวนัเสาร ์

อาทติย ์และวนัหยดุราชการ )   

 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช ัน่ ต ัว๋เครื่องบนิการนัตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เตม็ 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผู ้

จองยกเลกิจะไม่มกีารคืนค่ามดัจ าใดๆ ท ัง้สิ้น และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่เดนิทาง 

 ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าต ัว๋หรอืขอคืนค่าทวัรท์ ัง้หมดหรอืบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบนิ บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้าย

ใดๆ ท ัง้สิ้น ถา้ยงัไม่มกีารยืน่วซี่า หรอืมกีารเสยีค่าใชจ่้ายอืน่ใด 

1.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบนิ แต่มกีารยื่นวซี่าไปแลว้หรือ

มค่ีาใชจ่้ายอืน่ใด บรษิทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าทีจ่่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน้ 

1.3 ผูจ้องยกเลกิการเดินทาง ต ัว๋เครื่องบนิไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลกิตอ้ง

รบัผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นชื่อต ัว๋ 2,000 บาท / ต ัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิ และบริษทั

ฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอืน่ๆ เฉพาะเท่าทีไ่ดจ่้ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น ค่าวซี่า เป็นตน้ 

2. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ

สทิธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  

3.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ

เดนิทาง  บรษิทัฯ ของสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป ยดึเงนิในส่วนมดัจ า 

4.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง นอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์



4.3 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตค่ีามดัจ าทีพ่กั  

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์ ท ัง้หมดเน่ืองจากค่าต ัว๋

เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมายเหต ุ

1. จ านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เทีย่วบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บรษิทัฯ มสีทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

4. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่ เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ 

หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทย 

และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย

การบนิ จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆท ัง้สิ้น แต่ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหาน้ี

โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาต ัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั หากราคาต ัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิทีจ่ะปรบัราคาต ัว๋เครื่องบนิ

ตามสถานการณด์งักลา่ว 

8.  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่านัน้ 

9. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมื้อ เพราะค่าใชจ่้ายทกุอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

10. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุตัเิหตทุีเ่กิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 



11. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใด

ก็ตาม ต ัว๋เครื่องบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

12. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 

13.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะ

ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น 

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ มสีทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิตั ิ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษิทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิ้นสุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธ์ิและจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่าน

ไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้  ารองทีน่ ัง่บนเครื่อง และโรงแรมที่

พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาต ัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั หากราคาต ัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึ้น บรษิทัฯ สงวนสทิธ์ิทีจ่ะปรบัราคาต ัว๋เครื่องบนิ 

ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิ บรษิทัขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้

แต่จะไม่คืนเงนิใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี  านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

 บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางต่างชาต ิกรุณาเชค็เรื่องการยืน่วซี่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ 

 พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 


