
 

 

รหัสทัวร ZET1902564 

ทัวรไตหวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN 5 วัน 4 คืน (BR) 
ฟารมดอกไมจงเซอ – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู                 
Coffee Shop – ชมพระอาทิตยลับขอบฟ�าที่กัวเมย - หมูบานสายรุง – ไทเป – รานพาย
สับปะรด – รานสรอยเพ่ือสุขภาพ – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติงไนทมารเก็ต - น่ัง
กระเชาเหมาคง – ถายรูปคูตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชั้น89) – ตลาดปลาไทเป - รานคอส
เมติก – เขตตั้นซุย – สะพานแหงความรัก – ป�อมปราการสีแดง – โบสถตั้นสุย – ชอปปم�งถนน
โบราณต้ันสุย - ถนนโบราณจิ่วเฟم�น – อุทยานแหงชาติเยหลิว – ชอปปم�ง Mitsui Outlet Park 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน 
12.00 น./12.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว R ประตู 8 
สายการบิน EVA AIR  

มีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรื่องกระเป�าเดินทาง เช็คอินรับบัตรท่ีน่ัง
บนเครื่องบิน 

15.10 น./15.50 น. เหิรฟ�าสู เมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR 
เที่ยวบินท่ี BR202/076 มีบริการอาหารและเครื่องดื่มเครื่องระหวาง
เดินทาง (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง)  

 ** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรับเปลีย่นเวลาการเดินทาง ตามตารางของ
สายการบิน 
ดังน้ัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของทานกับเจาหนาที่อีกคร้ัง) ** 

 
20.00 น./20.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน (เวลา

ที่ประเทศไตหวันเร็ว กวาประเทศไทย  1 ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอน
ศุลกากรแลว รับกระเป�าสัมภาระ จากน้ัน นําทานเดินทางสูท่ีพัก ณ เมือง
เถาหยวน  

พักที่   TAO GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา  
 
วันที่สอง ฟารมดอกไมจงเซอ – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วดัพระถงัซัมจั๋ง – วัดเห

วิ่นหวู                 Coffee Shop – ชมพระอาทิตยลับขอบฟ�าท่ีกัวเมย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)  

นําทานเดินทางตอสู เมืองไถจง เมืองที่ใหญเปนอันดับ3 ของไตหวนัเปนเมืองที่
เปนศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา จากน้ัน
นําทานเดินทางสู ฟารมดอกไมจงเซอ ฟารมดอกไมขนาด 37 ไร ท่ีเต็มไปดวย
ดอกไมนานาชนิดมากกวา 1,000 สายพันธุ เชน ดอกลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร ดอก
เสจ และที่น่ียังเปนฟารมดอกไมเดียวที่ประสบความสําเร็จในการปลูกดอกทิวลิป



 

 

ในประเทศไตหวัน  ซึ่งฟารมดอกไมจงเซอจะมีดอกไม และพันธุไมตางๆ สลับ
หมุนเวียนกันใหไดชมกันตลอดทั้งป 

 

 
**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมที่พลิบานในแตละเดือน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภา
อากาศในแตละปดวย ซึ่งระยะเวลาขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูบฟุเฟ�ตชาบู
ไตหวัน (2) 
 จากน่ันนําทานลงเรือสําหรับคณะ ลองทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon 

Lake) เปนสถานที่ทองเท่ียวอีกจุดหน่ึงที่เปนที่นิยมของชาวไตหวัน รอบๆ 
ทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง 
33 กิโลเมตร นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กท่ีสุดในโลก และนํา
คณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที ่วัดพระถังซมัจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป  

 
  



 

 

กรณีถาทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ทําการปดไมใหทําการลองเรือ ทางบริษัทจะทํา
การคืนเงินประมาณทานละ 50 NTD  

 
 

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนํา
ไขตมใบชาสูตรอามา ถือเปนของกินอึกหน่ึง
อยางท่ีควรคาแกการไปลิ้มลอง ดวยสูตร
เฉพาะตัวของอามา และขั้นตอนที่พิถีพิถันใน
ทุกขั้นตอน ต้ังแตการตมไขท่ีอามาจะตม
พรอมกับสมุนไพรตางๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทําใหเมื่อกัดไปคําแรกจะไดกินหอม
ของสมุนไพรพรอมกับรสเค็มนิดหนอยของตัวซอส รวมๆแลวเขากันและอรอยสุด 
รานอามาเปนรานเดียวที่ไดรับอนุญาตใหสามารถเปดขายไดบนเกาะ และมีสาขา
ที่น่ีท่ีเดียวเทาน้ัน 
นําทานนมัสการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที ่วัดเหวินหวู (Wen Wu Temple) หรืออีกหน่ึงช่ือ
เรียกท่ีรูจักกันในนาม วัดกวนอู เปนวัดทีม่ีชื่อเสียงอีกหน่ึงแหงของไตหวัน ต้ังอยูท่ี
เมืองหนานโถว เปนท่ีประดิษฐานรปูปم�นของศาสดาขงจื้อ (เทพเจาแหงปญญา) 
และเทพกวนอู (เทพเจาแหงความซื่อสัตย) เปนท่ีนิยมในหมูนักทองเที่ยวและคน



 

 

ไตหวัน หากใครท่ีไดมาเยือนยังเมืองหนานโถว จะตองไมพลาดท่ีจะมาสักการะส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิ ณ วดัแหงน้ี 

 
 

นําทุกทานเยี่ยมชม ภายในวัดทุกทานจะพบกบั สิงโตหินออน 2 ตัว ต้ังอยูดานหนา
ของวัด มมีูลคามากถึง1 ลานเหรียญไตหวัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพลังของความ
ยิ่งใหญ 

 



 

 

และหากทุกทานหันหนามองไปยังดานหนาของวัด ทุกทานสามารถชมวิวของ
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เพราะวัดเหว่ินหวูถือไดวาเปนอีกหน่ึงจุดพิกดัท่ีสามารถ
ชมวิวทะเลสาบไดอยางสวยงาม  

 
จากน้ันนําทุกทานไปยังภายในวัดเพ่ือสักการะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิภายในวัด ซึง่จะแบง

ออกเปน 3 จุดดวยกนั ดังน้ี 

จุดที่หน่ึง : องคเทพเจากวนอู ในทาน่ังบนบัลลงค ชาวจีนและชาวไตหวันมัก
นิยมมาขอพรเกี่ยวกับเร่ืองของความประสบสาํเร็จในหนาที่การงาน กิจการ
เจริญรุงเรือง แคลวคลาดจากภัยอันตราย เปนตน ตรงจดุนี้คนไตหวนัมักนิยมนํา
หยกตาแมว กระเป�า กระเป�าตังค มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพ่ือเปนการเรียก
เงินเรียกทอง และเสริมบารมขีองหยกตาแมว 

จุดที่สอง : หรือวิหารอูเฉิง จะมีองคเทพเจากวนอูในทาน่ังบนบัลลังคคูกับองค
เทพเจาขงจื้อ ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับ
สติปญญา  

จุดที่สาม : หรือวิหาร ตาเฉิง เปนท่ีประดิษฐานขององคเทพเจาขงจื้อ ตรงจดุ
น้ีมักนิยมขอพรเกี่ยวกบัการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปญญา 



 

 

 
  จากน้ันนําทานแวะราน COFFEE SHOP ใหทานไดชิมกาแฟ เห็ดหลินจื่อขนาน
แทของไตหวัน 

จากน้ันนําทานเดินทางสู พื้นที่ชุมน้ําเกาเหมย (Gaomei Wetlands) ที่เมืองไถ
จง เปนพ้ืนที่อนุรักษระบบนิเวศชายฝم�งทะเล มีพ้ืนที่ขนาด701.3 ไร เต็มไปดวย
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และหน่ึงในน้ันคือนกชนิดตางๆ ซึ่งมปีระมาณ 120 ชนิด
ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ชุมน้ําหรือชายเลนเกาเหมยน้ี สถานที่แหงน้ีมีความสําคัญมาก
เน่ืองจากเปนพื้นที่อนุรักษระบบนิเวศ ถงึแมวาพ้ืนที่จะมีขนาดเล็ก แตวาเปนพ้ืนที่
อยูอาศัยของสัตวหลากหลายชนิด เชน นก ปลา ปู สัตวไมมกีระดูกสันหลัง รวมทั้ง
ส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ และในทุกฤดูใบไมรวงและฤดูหนาวจะมีนกอพยพมาปกหลักเปน
จํานวนมาก  

 



 

 

จุดเดนของท่ีน่ี นอกจากจะเปนพ้ืนที่อนุรักษระบบนิเวศชายฝم�งทะเลแลว ท่ีน่ี
ยังมีกงัหันลมผลิตกระแสไฟฟ�าขนาดใหญ และสะพานไมทอดยาวลงไปสูทะเลให
เราเดินเลนชมวิวอีกดวย  

 
และท่ีพลาดไมไดเลยคือ การชมพระอาทิตยตกที่กัวเมย ชั่งสวยงามและโร

แมนติกไมแพที่ใด 
*หมายเหตุ รายการชมพระอาทิตยตกดินท่ีกัวเมยข้ึนอยูกับสภาพอากาศใน
ขณะน้ัน หากมีหมอกลงจัด ฟ�าไมเปด อาจทําใหไมสามารถมองเห็นได และใน
กรณีท่ีมีฝนตกหนัก หรือมีลมพายุรุนแรง ทําใหไมสามารถชมพระอาทิตยตกดินได 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการไมจัดโปรแกรมอ่ืนทดแทนให* 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 
พักที่  SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL ระดับ 5 
ดาว หรือเทียบเทา 

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ แบบสวนตัวในหองพัก ซึ่ง
การ แชน้ําแรเช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบ 
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 



 

 

วันที่สาม หมูบานสายรุง – ไทเป – รานพายสับปะรด – รานสรอยเพื่อสุขภาพ – อนุสรณ
สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติงไนทมารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
นําทุกทานเดินทางไปยัง หมูบานสายรุง หรือ RAINBOW VILLAGE เปนหมูบาน
ท่ีถูกวาดลวดลายตางๆ ดวยสีสันสดๆหลากสีมากมาย ไมวาจะเปนตามผนัง หรือ
กําแพงของ หมูบาน ซึง่ในลวดลายน้ันมีท้ังเปนตัวหนังสือ รูปการตูน หรือรูปอ่ืนๆที่
ฝมือคลายกับของเด็ก เปนคนวาด แตโดยรวมแลวภาพเหลาน้ีเมื่อมองดูแลวกับมี
ความลงตวัใหความสวยงาม โดย เรื่องเหลาความเปนมาวากนัวา หมูบานแหงน้ีถูก
สรางเพ่ือเปนที่อยูอาศัยของทหารผานศึก  หรือผูล้ีภัยของพรรคกกมิน ศึกสภาพ
หมูบานในตอนน้ันไมไดนาอยูในสมัยปจจุบัน ไดมกีาร รื้อถอน ซึง่ในระหวางที่ไดมี
การรื้อถอนน้ัน ไดมนีายทหารเกา ช่ือวา Huang Yung-fu ไดทําการวาดลวดลาย
ตางๆขึ้นมา เมื่อสถานที่น้ีมีนักศึกษาในมหาวทิยาลัยใกลเคียงมาพบเจอไดมีการ
พูดกันตอไปเรื่อยๆ ทําใหสถานที่แหงน้ีมีช่ือเสียง จนรฐับาลประกาศใหเปนพ้ืนท่ี
อนุรักษ ปจจุบันจงึหลายเปนสถานท่ีทองเที่ยวช่ือดังของเมืองไทจง 
 

 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู กรงุไทเป เมืองหลวงประเทศไตหวนัเปนศูนยรวมทางดาน
ตางๆของไตหวัน ท้ังการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเป
อยูตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลานคน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูเส่ียวหลงเปา 
(5) 
บาย  พาทานแวะชมศูนย สรอยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ที่เปนเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มี

ท้ังแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบติัในการป�องกันรังสี ชวยการ
ไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมท้ังมชีมหยกไตหวัน และปะการังแดง 
เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันต้ังแตโบราณ ...นําทานเลือกซื้อของฝาก ขนม
พายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตหวันที ่รานเหวยเกอ ภายในรานมีขนมของฝาก
มากมายไมวาจะเปนขนมชื่อดังอยางพายสับปะรดอบใหมๆ สดๆ มีรสชาติของ
แป�งและไสสับปะรดเขากันไดอยางลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก เคกน้ําผึ้ง ของกิน
เลนไมวาเด็กหรือผูใหญก็นิยมซื้ออยางปอรปคอรนชีส  
จากน้ันนําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial 
Hall) ที่สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเวลาในการสราง
ถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 
ทานสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวติัศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากภายใน
อนุสรณสถาน โดยภายในจะมีรปูปم�นทําจากทองสัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ในทาน่ังขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยม และจะมีทหารยามยืนเฝ�าอยู 2 นาย



 

 

ตลอดเวลา และท่ีกําแพงดานในหลังจะมีขอความปรัชญาทางการเมืองการ
ปกครองของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซนที่
ช้ันลางของอนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค อีกท้ังทั้งยังมีการจัดโชวส่ิงของเคร่ืองใช รวมถึงภาพถาย และอีกหน่ึงพิเศษ
หากใครไดมาเย่ียมที่แหงน้ีคือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตนช่ัวโมง ต้ังแต
เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานซีเหมินติง (Xi Men Ding) ต้ังอยูในเมืองไทเป ท่ี
แหงน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของ
วัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคา
แฟช่ัน เส้ือผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองสําอางค หรือของ กิ๊ฟชอ
ปมากมายที่มีใหอัพเดทแฟช่ันเรื่อยๆ ไมวาจะเปนของท่ีมีแบ
รนด หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของทีน้ียังถือไดวามี
ราคาที่ถูกเหมาะสําหรับนักชอปมากมายใหไดมาชอปปم�งกนั
อยางจุใจ 

แนะนําของอรอย เตาหูเหม็น อาหารข้ึนช่ืออีกหน่ึงอยางของไตหวัน ถึงจะมี
กลิ่นเหม็นแตอรอยอยาบอกใครเชียว ดวยรสชาติของซอสที่กินคูกับเตาหูเหม็น
ทอดกรอบๆ มันเขากันดีอยางลงตัว  

ค่ํา  อิสระมื้ออาหารค่ํา ณ ตลาดซีเหมินติง เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทาน 
พักที่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ4ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี น่ังกระเชาเหมาคง – ถายรูปคูตึกไทเป 101 (ไมรวมคาข้ึนตกึช้ัน89) – ตลาดปลา

ไทเป               รานคอสเมติก – เขตต้ันซุย – สะพานแหงความรัก – ป�อม
ปราการสีแดง – โบสถต้ันสุย       ชอปปم�งถนนโบราณต้ันสุย  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
นําทาน น่ังกระเชาเหมาคง หรือ Maokong Gondola เปนกระเชาสําหรับน่ังขึ้น
เขาเหมาคงซึ่งเปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวสําคัญของเมืองไทเป พบกบัความต่ืนเตน
ขณะน่ังกระเชาลอยฟ�าเหมาคง กอนโดลา ท่ีพาคุณโลดแลนเหนือเมืองไทเป สัมผัส
วิวทิวทัศนของเมืองไทเปไดจากบนกระเชา ท่ีลอยอยูบนความสูงเกือบ 300 เมตร  



 

 

 
จากน้ันนําทานไปยัง ตึกไทเป101 ใหทานไดถายรูปคูกับแลนดมารคของประเทศ
ไตหวัน ตึกที่มีความสูงเปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซึ่งมี
ความสูงถงึ 508 เมตร ซึ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคาแบรนด
ดังระดับโลกไวมากมาย อาทิเชน ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY  
,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , GUCCIM ,GIORDANO, 
HUGO BOSS , LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,LE 
MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,  
PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, 
VERSACE , ZARA  เปน ตน (ไมรวมคาข้ึนตึก ชมวิวช้ัน 89 หากทานใดมี
ความประสงคที่จะขึ้นชมวิว กรุณาแจงกบัทางเจาหนาท่ี โดยคาต๋ัวขึ้นตึกไทเป 101 
ช้ัน 89 ราคา 600 NTD)  

 



 

 

จากน้ันพาทุกทานไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ใหทุกทานไดสัมผัสรสชาติของ
อาหารทะเลมากมาย ท้ังหลากหลาย พรอมทั้งความสดใหม ไมวาจะเปน ปูอ
ลาสกากับกุงลอบสเตอร อาหารปรุงสดสไตลญี่ปุ�น กุง ป ูหอยนางรม หรือปم�งยาง 
บารบีคิว และอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาเทไป ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 

 
นําทานแวะชมราน COSMETIC SHOP ที่มีเครื่องสําอางรวมถึงพวกยา / น้ํามัน 
/ ยานวดท่ีข้ึนช่ือของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปปم�งกันอยางเต็มท่ี  
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง เขตต้ันซุย หรือทีรู่จักกันในนามเมืองทาโรแมนตกิ 
ต้ังอยูในบริเวณปากแมน้ําเมืองนิวไทเป เปนศูนยกลางของการจดัสงสินคาและเขต
การคาสําคัญทางตอนเหนือของไตหวันต้ังแตศตวรรษที่ 19 ตอมาไดรับการพัฒนา
โดยรัฐบาลเมืองนิวไทเปใหเปนสถานที่ทองเท่ียวและพักผอนชวงเย็นของชาว
ไตหวันซึ่งไดเปดตัวคร้ังแรกในป 2001 จนกลายเปนแหลงรวมตัวทัง้ของชาวเมือง
และนักทองเท่ียวจํานวนมากและเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเท่ียวสําคัญในท่ีสุด 
ปจจุบันพื้นที่โดยรอบทาเทียบเรือชาวประมงตัน้สุยไดรับการพัฒนาไปอยางมากมี
สถานบริการตางๆ เพ่ิมข้ึนมามากมาย อาทิ รานอาหาร, รานคาหรือโรงแรมช่ือ



 

 

ดังท่ีเปดไวบริการสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการคางคืน ท้ังน้ียังเปนสถานท่ียอด
นิยมของละครไตหวันหลายๆ เรื่องท่ีมาถายทํากันท่ีน่ี ดังน้ันหากคุณเปนแฟนละคร
ก็สามารถมายอนรอยซีรีสดังจากที่น่ีก็ไดเชนกนั รวมท้ังการไดสัมผัสกับวถิีชีวติ
เรียบงายแบบด้ังเดิมของชาวไตหวันอยางใกลชิด ในแตละวันจะมีนักทองเที่ยวท่ี
หล่ังไหลเขามาเปนจํานวนมากโดยในวันหยดุสามารถรองรับไดมากสดุประมาณ 
30,000 คน 

พาทุกทานชม สะพานแหงความรกั หรือ TAMSUI LOVER’S BRIDGE 
เปนสะพานทอดยาวไปเหนือระดับน้ําทะเลตรงปากแมน้ํา ถือเปนจุดทองเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียง ซึ่งสะพานแหงความรักน้ีมีลักษณะเปนสะพานโคงสีขาวและเสาสูงท่ีโยง
สายเคเบิลคลายกับเรือใบท่ีกําลังกางใบ และมีการประดับไฟท่ีขอบสะพานทุกๆ
ยามค่ําคืนเพ่ือความสวยงามและสามารถเปล่ียนสีสลับกันไปไดดวยซึ่งจะยิ่งเพ่ิม
บรรยากาศความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นไปอีก  

 
 

แวะชม FORT SAN DOMINGO ป�อมปราการอิฐแดง เร่ิมแรกถูกสรางมา
ใหเปนหอสังเกตการณ ในสมัยที่สเปนยึดครองเกาะน้ีอยูชวงป 1628 หลังจากน้ัน
ไดถูกใชเปนบานพักของกงศุลของอังกฤษอีกดวย  



 

 

 
ตอดวย TAMSUI CHURCH หรือโบสถต้ันสุย สรางข้ึนในราวๆป ค.ศ.

1933 โดน ด.ร. แม็คเคร มิชชันนารีผูเผยแพรศาสนาคริสต ท่ีเดินทางมาถึงเกาะ
ไตหวัน โดยโบสถสรางดวยอิฐสีแดง ตกแตงดวยกระจกหลากสีสัน ตามสไตลกอธิค
ที่มีความสวยงาม ปจจนุบันยังมีผูนับถือศาสนาคริสตเขามารวมพิธีทางศาสนากัน
เปนประจํา   

 



 

 

จากน้ันนําทุกทานไปยัง ถนนโบราณต้ันสุย หรอื TAMSUI OLD STREET  เปน
ตรอกเล็กๆ ต้ังอยูใกลแมน้ํา มีรานคา รานอาหาร และรานขายของอยูมากมาย  

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ณ ถนนโบราณต้ันสุย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทาน 
พักที่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ4ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่หา ถนนโบราณจิ่วเฟم�น – อุทยานแหงชาติเยหลิว – ชอปปم�ง Mitsui Outlet Park  
                      สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

เดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น (Jiufen Old Street) ท่ีต้ังอยูบริเวณไหลเขา
ในเมือง จีหลง จิ่วเฟم�น ปจจุบันเปนสถานที่ทองเท่ียวที่เปนถนนคนเดินเกาแกที่มี
ช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบด้ังเดิมของรานคา รานอาหารของ
ชาวไตหวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรานคา 
มากมาย  
 

 

แนะนําของอรอย บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน  
บัวลอยของไตหวันจะชิน้ใหญกวาและเน้ือหนึบกวา
มากครับ แตละสีก็คนละรสและมีความหนึบไม
เทากันครับ สวนน้ําเช่ือมจะเปนน้ําถั่วเขียวหอมๆ
หวานๆ สามารถสั่งไดท้ังแบบรอนและเย็น  

 
  



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูซีฟู�ด และสลัด
กุงมงักร(8) 

จากน้ันนําทานเท่ียวชม อุทยานแหงชาติ เยหลิ่ว (Yue Liu National Park) 
อุทยานแหงน้ีต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่น
ไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปน
รูปราง ลักษณะตางๆ นาต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมี
ช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 

 
 
จากน้ันนําทุกทานชอปปم�งแบบจดัเต็มท่ี MITSUI OUTLET PARK สวรรคของ
นักชอปทั้งหลาย โดยที่ทุกทานสามารถซื้อรองเทา กระเป�า หรืออ่ืนๆอีกมากมาย 
ท่ีเปนแบรนดยอดฮิตติดตลาด อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW 
BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน  

20.45 น./22.30 น. นําทานเหิรฟ�าสู กรงุเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินท่ี 
BR205/061 ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง  

   มีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบริการระหวางการเดินทาง 
23.30 น./01.25 น.+1  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ  
 

** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรับเปลีย่นเวลาการเดินทาง ตามตารางของ
สายการบิน 
ดังน้ัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของทานกับเจาหนาที่อีกคร้ัง) ** 

 
*** ขอบพระคุณทกุทานท่ีใชบรกิาร *** 

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

 
กําหนดการเดินทาง 
 

รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผูใหญ และ 
เด็ก  
หองละ 2-3 
ทาน 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ราคาทัวร 
ไมรวมต๋ัว 
เคร่ืองบิน 

19 – 23 กนัยายน 
2562 

BR202 BKK-TPE 15.10 
– 20.00 
BR205 TPE-BKK 20.45 
– 23.30 

19,999 5,500 12,999 

24 – 28 ตุลาคม 
2562 

BR202 BKK-TPE 15.10 
– 20.00 
BR205 TPE-BKK 20.45 
– 23.30 

19,999 5,500 12,999 

07 – 11 พฤศจิกายน 
2562 

BR202 BKK-TPE 15.10 
– 20.00 
BR205 TPE-BKK 20.45 
– 23.30 

19,999 5,500 12,999 

13 – 17 ธันวาคม 
2562 

BR076 BKK-TPE 15.50 
– 20.25 
BR061 TPE-BKK 22.30 
– 01.25+1 

19,999 5,500 12,999 

20 – 24 ธันวาคม 
2562 

BR076 BKK-TPE 15.50 
– 20.25 
BR061 TPE-BKK 22.30 
– 01.25+1 

20,999 5,500 12,999 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 7,900 บาท** 
***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวร 
ทานละ 1,200 NTD /ทริป/ตอทาน*** 
 



 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกบัการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา
พ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซึ่งจําเปนตองระบไุวใน
โปรแกรมทัวร เพราะมผีลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา ราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมอืง 
หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 5,200 NT /ทาน  
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกคร้ัง
กอนทําการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
** 
**โรงแรมท่ีพัก และโปรแกรมทองเท่ียวอาจมีการสลับปรบัเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสม  
และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก** 
**การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.  
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ  
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)  
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม  
 คาทําหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาว เน่ืองจากทางไตหวันมีประกาศยกเลิกวีซาสําหรับ
หนังสือเดินทางไทย และสามารถพํานักในไตหวันไดไมเกิน 14 วัน หากทางไตหวันประกาศ



 

 

กลับมาใชวีซาตามปกติ ผูเดินทางตองเสียคาใชจายในการขอวีซาตามทางสถานฑูตไตหวัน
กําหนด, หากถือพาสปอรตขาราชการเดินทางตองยื่นวีซาเพ่ือเขาไตหวัน  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพท ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทวัรกอนการใชบริการ)  
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200 NTD/ทริป/ตอทาน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารอง

ท่ีน่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ี
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 



 

 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของ
คาบริการท่ีชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการท่ีชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมดท้ังน้ี 
ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดท่ีี
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํา นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจํา  



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให
สอดคลอง กับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของ
นักทองเท่ียว ทีม่ิไดเกดิจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดั
หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบนิ เหตุสุดวสัิยอ่ืน เปนตน    

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา   ดงัน้ัน  ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมกีาร
เปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ      

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน      

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100     มิลลิลิตรตอช้ิน ไดไมเกนิ 10 ช้ิน โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด  สนิท 
และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทาน  ละ 1 ใบเทาน้ัน ถา ส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน     
1.1 ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    

จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน    
2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีสํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือข้ึนเครื่องบินไดในจาํนวนและ
ปริมาณท่ีจํากดั   ไดแกแบตเตอร่ีสํารองท่ีมีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh 
หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากดัจํานวน   

2.2 แบตเตอร่ีสํารองท่ีมีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 
Wh สามารถนําข้ึนเครือ่งไดไมเกินคนละ 2 กอน  

2.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนํา
ข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี  

3. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 


