
 

 

รหัสทัวร ZET1902938 

ทัวรไตหวัน ไทจง หนานโถว เจียอ้ี ไทเป 5 วัน 4 คืน (CI) 
ไทจง   ตลาดฟงเจี่ยไนทมารเก็ต   ฟารมดอกไมจงเซอ   หนานโถว 
ลองเรือทะเลสาบสริุยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวิ่นหวู   เจียอ้ี 
อุทยานแหงชาติอาลีซาน   ซื่อหลินไนทมารเก็ต   อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว 
หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น   หมูบานโบราณสือเฟم�น   ซเีหมินติง   วัดหลงซาน 
รานพายสับปะรด   รานสรอยสขุภาพ   ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวช้ัน 89) 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   MITSUI OUTLET PARK 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ตลาดฟงเจี่ย
ไนทมารเก็ต 

 
10.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว S ประตู 9 สายการบิน 

CHINA AIRLINES มีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรื ่องกระเป�าเดินทาง 
เช็คอินรับบัตรทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

13.20 น. บินลัดฟ �าส ู   เม ืองเถาหยวน ประเทศไต หวัน โดยสายการบิน CHINA 
AIRLINES เที ่ยวบินที่ CI832 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช
ระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)  

 
18.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตหวัน หลังจากผานขั้นตอนของดาน

ศุลกากร พรอมรับกระเป�าสัมภาระ 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ดวยเมนูแซนวิช + ชาไตหวัน (1) 
  เดินทางมุงหนาสู เมืองไทจง (Taichung) เมืองที่ใหญเปนอันดับ3 ของไตหวัน

เปนเมืองที่เปนศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธ
ศาสนา จากนั้นนําทานเพลิดเพลิน ชอป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ยไนทมารเก็ต 
(Fengjia Night Market) ตั้งอยูที่เมืองไทจง บริเวณใกลมหาวิทยาลัยฟงเจี่ย 
โดยตลาดแหงนี้ถือไดวาเปนตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวัน มีของขาย
มากมายใหทุกทานไดชอปปم�งกันอยางจุใจ ไมวาจะเปน เสื ้อผา รองเทา 
กระเป�า เครื่องสําอาง อีกทั ้งอาหารทองถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ 
Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดทองเที่ยวใหเขามาชิม ลิ ้มรสของความ
อรอย และที่สําคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแหงนี้นั้นมีสินคาแบรนดที่มักจะลดราคา
ไดอยางถูกสุดๆ อยางเชน Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให
เลือกมากที่สุดในไตหวัน 

 



 

 

 

เมื่อมาถึงฟงเจี่ยไนทมารเก็ต 
แนะนําร านรองเทา ABC Mart 
ศ ูนย รวมรองเทาแบรนดต างๆ 
อ า ทิ เ ช  น  Onitsuka Tiger, 
Adidas, Nike, Converse เปน
ตน บางรุนภายในรานถือวามีราคา
ที่ถูกกวาเมื่อเทียบกับรุนนั้นๆ ใน
ไทย  

 
 

นําทานเขาสูที่พัก... TALMUD HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง ฟารมดอกไมจงเซอ – หนานโถว – ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระ
ถังซัมจ๋ัง –          วัดเหวิ่นหวู – เจียอี ้

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางตอสู เมืองไทจง เมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของไตหวันเปนเมืองที่
เปนศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา จากน้ัน
นําทานเดินทางสู ฟารมดอกไมจงเซอ ฟารมดอกไมขนาด 37 ไร ที่เต็มไปดวย
ดอกไมนานาชนิดมากกวา 1,000 สายพันธุ เชน ดอกลิลล่ี ดอกลาเวนเดอร ดอก
เสจ และที่น่ียังเปนฟารมดอกไมเดียวที่ประสบความสําเร็จในการปลูกดอกทิวลิป
ในประเทศไตหวัน  ซึง่ฟารมดอกไมจงเซอจะมีดอกไม และพันธุไมตางๆ สลับ
หมุนเวียนกันใหไดชมกนัตลอดทั้งป 

 



 

 

 
 

**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมที่พลิบานในแตละเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศในแตละปดวย ซึ่งระยะเวลาขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลง** 

 



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูบุฟเฟ�ตชาบู
ไตหวัน (3) 
 นําคณะเดินทางสู เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโคชปรับอากาศ ซึ่ง เมือง

หนานโถว ถือไดวาเปนมณฑลที่ใหญที่สุดของประเทศไตหวัน และไดรับการตั้งชื่อ
เลนวา Mother Earth of Taiwan (แผนดินแมแหงไตหวัน) จากนั่นนําทานลง
เรือสําหรับคณะ ลองทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) เปนสถานที่
ทองเที ่ยวอีกจุดหนึ ่งที ่เปนที ่นิยมของชาวไตหวัน รอบๆ ทะเลสาบแหงนี ้จะมี
จุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทาน
ลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐิ
ของพระถังซัมจั๋งที ่วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป  

 
กรณีถาทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ทําการปดไมใหทําการลองเรือ ทางบริษัท
จะทําการคืนเงินประมาณทานละ 50 NTD  

 

 
 
 
 



 

 

หากมาไตหวันอีกเมนูที่ไมแนะนําไมได น่ัน
คือ ไขต มใบชา เม ื ่อมาถึงทะเลสาบสุริยัน 
จันทรา ตองมาที่รานอามาที่ถือวาเปนเจาแรก
และเจาเดียวที่ไดรับอนุญาตใหเปดขาย ดวย
สูตรลับเฉพาะของอามาทําใหไขตมใบชามีกลิ่น
หอมจากสมุนไพรตางๆ สําหรับรสชาดนั้นจะมี
รสเค็มทานเพลิน ยิ่งทานพรอมชมบรรยากาศ
รอบๆ ทะเลสาบสุริยัน จันทราแลวนั้น ยิ่งทําให
ฟนแนนอน  

 
 
 นําทานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู (Wen Wu Temple) หรืออีกหนึ่งชื่อ

เรียกที่รูจักกันในนาม วัดกวนอู เปนวัดที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแหงของไตหวัน ตั้งอยูที่
เมืองหนานโถว เปนที่ประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ (เทพเจาแหงปญญา) 
และเทพกวนอู (เทพเจาแหงความซื่อสัตย) เปนที่นิยมในหมูนักทองเท่ียวและคน
ไตหวัน หากใครที่ไดมาเยือนยังเมืองหนานโถว จะตองไมพลาดที่จะมาสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแหงน้ี 
นําทุกทานเยี ่ยมชม ภายในวัดทุกทานจะพบกับ สิงโตหินออน 2 ตัว ตั ้งอยู
ดานหนาของวัด มีมูลคามากถึง1 ลานเหรียญไตหวัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพลัง
ของความย่ิงใหญ 



 

 

 
และหากทุกทานหันหนามองไปยังดานหนาของวัด ทุกทานสามารถชมวิวของ
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เพราะวัดเหวิ่นหวูถือไดวาเปนอีกหนึ่งจุดพิกัดที่
สามารถชมวิวทะเลสาบไดอยางสวยงาม  

 
  จากน้ันนําทุกทานไปยังภายในวัดเพื่อสักการะบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ซึ่งจะแบง
ออกเปน 3 จุดดวยกัน ดังน้ี 

จุดที่หนึ่ง : องคเทพเจากวนอู ในทานั่งบนบัลลงค ชาวจีนและชาวไตหวันมัก
นิยมมาขอพรเกี ่ยวกับเรื ่องของความประสบสําเร็จในหนาที ่การงาน กิจการ
เจริญรุงเรือง แคลวคลาดจากภัยอันตราย เปนตน ตรงจุดนี้คนไตหวันมักนิยมนํา



 

 

หยกตาแมว กระเป�า กระเป�าตังค มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื่อเปนการเรียก
เงินเรียกทอง และเสริมบารมขีองหยกตาแมว 

จุดที่สอง : หรือวิหารอูเฉิง จะมีองคเทพเจากวนอูในทานั่งบนบัลลังคคูกับองค
เทพเจาขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับ
สติปญญา  

จุดที่สาม : หรือวิหาร ตาเฉิง เปนที่ประดิษฐานขององคเทพเจาขงจื้อ ตรงจุดน้ี
มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปญญา 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บรกิารทานดวย สเต็กและสลัดบาร

บุฟเฟ�ต (4) 
หลังจากน้ันนําคณะเดินทางสู เมืองเจียอี ้เพ่ือพักผอน พรอมเตรียมเดินทางสู
อุทยานแหงชาติอาลีซานในวันรุงขึ้น 

พักที่ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม รานชาอูหลง – อุทยานแหงชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ไทเป – ซื่อหลิน

ไนทมารเก็ต 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําคณะเดินทางสู อุทยานฯ อาลีซาน ระหวางทางทานจะไดชมวิวไรชาอาลีซานที่มี
ชื่อเสียงสลับกับภูเขานอยใหญอันสวยงาม จากนั้นพาทานแวะชิมชาอาลีซานที่ ราน
ชาอูหลง ชาท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน 
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของ
ฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝาก จากน้ันเดินทางตอสูอุทานแหงชาติอาลีซาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารจีนทองถิ่น ภายในอุทยานฯ อาลีซาน (6) 



 

 

  หลังอาหารกลางวันนําทานชมจุดทองเที่ยวสําคัญตางๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน 
ซึ่งเปนอุทยานที่มีความสวยงาม และมชีื่อเสียงที่สุดของไตหวัน อุทยานฯ อาลีซาน 
เปนอุทยานที่มีสวยงาม มีความสมบรูณของธรรมชาติอยูมาก และมีชื่อเสียงที่สุด
ของไตหวันใหทานเดินชมดืม่ดํ่ากับธรรมชาตขิองป�าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอด
เสนทางทานจะไดสัมผัสกับกับตนสนสูงชัน อายุกวา 1,000ป ซากตนไมโบราณ
รูปรางแปลกตา และตนไมนานาพันธุ ซึ่งประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ – 
มีนาคม ของทุกป ทุกทานจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพรั่งสวยงามได
ภายในวัดแหงนี้ แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปน้ันๆอีกดวย จากน้ันนําทาน 
นั่งรถไฟโบราณ กลับลงสูสถานนีรถบัส  

 
 นําทานเดินทางสูเมือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนย

รวมทางดานตางๆ ของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลานคน 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย พระกระโดดกําแพง 
(7) 

จากนั้นนําทานสนุกสนานกับการชอปปم�งในยาน ซื่อหลินไนทมารเก็ต (Shilin 
Night Market) เปนตลาดกลางคืนที่ถือวาใหญที่สุดในกรุงไทเป และมี
ชื่อเสียงโดงดังอีกดวย โดยตลาดแหงนี้ทานสามารถเลือกซื้อของกิน ของฝาก 
เสื้อผา รองเทา เครื่องสําอางค กระเป�า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ดวยความที่
ตลาดแหงนี้เดินทางสะดวก อยูใกลรถไฟฟ�า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของ



 

 

กินหลากหลายมากมาย อยู บริเวณชั ้นใตดิน หรือเร ียกวา SHILIN NIGHT 
MARKET FOOD COURT และของที ่ทุกทานไมควรพลาดยังที ่แหงนี ้เมื ่อมา
เยือน ไดแก ไกทอดยักษ HOT-STAR ซึ่งที่ไตหวันราคาถูกกวาที่ขายในไทยบาน
เราอีกดวย อีกทั้งยังถือไดวาเปนตนกําเนิดของไกทอดยักษเลยก็วาได นอกจากยังมี
ชานมไขมุก เตาหูเหม็น หรือพวกของทอดตางๆ  

 แนะน ําของกินอร อยๆ ไก ทอดยักษ  
HOT-STAR รานไกทอดชื่อดังที่เปนที่นิยมใน
นักทองเที่ยวและคนไตหวัน ที่รานนี้ไกทุกชิ้นจะ
ทอดสดใหมตลอด ตัวเนื้อไกมีขนาดแผนใหญ
และนุ มมาก สวนตัวแป�งกรอบอรอยไมหนา
จนเกินไป ราคาชิ้นละ 70 NTD และที่รานไมได
มีแคเฉพาะไกทอดชิ้นใหญไวบริการอยางเดียว 
ยังมีหลากหลายเมนูใหทานไดเลือกทานอีกดวย  
 

 
นําทานเขาสู ที่พัก... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือ

เทียบเทา 
 
วันที่สี่ อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น – หมูบานโบราณสือเฟم�น 

(ฟร!ี โคมขงหมิง 1 โคม/2 ทาน) – รานเคร่ืองสําอาง – ซีเหมินติง 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทานเที่ยวชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว (Yehliu Geopark Park) อุทยาน
แหงนี้ตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปใน
ทะเล การเซาะกรอนของนํ้าทะเลและลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปน
รูปราง ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมี
ช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูซีฟู�ดสไตล
ไตหวัน (9) 

หลังจากนั้นเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยู
บริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟم�น ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนถนนคน
เดินเกาแกที่มีชื่อเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของ
รานคา รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิม
และซื้อชาจากรานคา มากมาย 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

แนะนําของอรอย บัวลอยสไตล
ไตหวัน เปนบัวลอยเผือกและเปน
ขนมขึ้นชื่อของจิ่วเฟم�นเลยก็วาได บัว
ลอยของไตหวันจะชิ้นใหญกวาและ
เนื้อหนึบกวามาก แตละสีก็คนละรส
และม ีความหนึบไม  เท ากัน ส วน
นํ ้าเช ื ่อมจะเปนนํ ้าถั ่วเขียวหอมๆ 
หวานๆ สามารถสั่งไดทั ้งแบบรอน
และเย็น 
 
พาทานมุงหนาสู เมืองผิงซี หรือที่รู กันในชื ่อเสนทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี ้มี
ชื่อเสียงโดงดังมาจากภาพยนตรรักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF 
MY EYE เนื่องจากสถานที่แหงนี้เปนหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้ จึง
ทําใหที่นี่ไดชื่อวาเปนหนึ่งในเสนทางรถไฟสายโรแมนติกของไตหวันเลยทีเดียว 
และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู ในเสนทางรถไฟผิงซี คือ หมูบานโบราณสือเฟم�น เปน
หมูบานเล็กๆ ตั้งอยูในพื้นที่ของเมืองผิงซี เปนหมูบานที่มีทางรถไฟพาดผานกลาง
หมูบาน ถือวาเปนหมูบานที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกทั้งที่แหงนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่อง
ของการปลอยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆป ที่แหงมีจะมีการจัดเทศกาล 
PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันที่ 15 ของเดือน 
1 จากนั้นพาทุกทานรวม ปลอยโคมขงหมิง พรอมทั้งเขียนคําอธิษฐานของทานสู
สรวงสวรรค (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ทาน) นอกจากน้ีทุกทานยังสามารถ
เดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับรานอาหารทองถิ่น หรือขนมชื่อดังไอศครีมถั่วตัด 
และรานขายของที่ระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองขางทาง  



 

 

 
  หลังจากนั้นนําทานแวะ รานคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที่มีเครื่องสําอาง

รวมถึงพวกยา / นํ้ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกัน
อยางเต็มที ่

คํ่า   อิสระอาหารคํ่า ณ ซีเหมินติง ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่แหงนี้
เปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟช่ันที่ทันสมัยของ
วัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟชั่น เสื้อผา 
รองเทา กระเป�า เครื่องสําอางค หรือของ กิ๊ฟชอปมากมายที่มีใหอัพเดท
แฟช่ันเรื่อยๆ ไมวาจะเปนของที่มีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนด
ของทีนี้ยังถือไดวามีราคาที่ถูกเหมาะสําหรับนัก  ชอปมากมายใหไดมาชอปปم�งกัน
อยางจุใจ 



 

 

 
แนะนําของอรอย เตาหูเหม็น เปน

อาหารเลอคาที่คุณตองลองสักครั้งในชีวิต 
ระดับความเหม็นของเตาหูนั้นมี 3 ระดับ 
กลิ ่นเหม็นสุดแนะนําเปนแบบตม, กลิ่น
เหม็นปานกลางแนะนําเปนแบบยาง, และ
กลิ ่นเหม็นเบาสุดแนะนําเปนแบบทอด 
สําหรับรสชาดตองทานกับซอสรสเด็ด ทาน
คูกับผักดองเครื่องเคียงแลวน้ัน หากใครได
ลิ ้มลองตองเปนเมนูในดวงใจอีก 1 เมนู
แนนอน  

 
นําทานเขาสูที่พัก...  EASTERN HOTELS & RESORT หรือเทียบเทา  
จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ แบบสวนตวัในหองพัก 
ซึ่งการแชนํ้าแรเช่ือวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 



 

 

วันที่หา วัดหลงซาน – รานพายสับปะรด – รานสรอยสุขภาพ – ตึกไทเป 101 (รวมชม
วิวชั ้น 89) – อนุสรณสถานเจียงไคเช ็ค – MITSUI OUTLET PARK – 
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10)  
 นําทุกทานไปยัง วัดหลงซาน (Longshan Temple) เปนวัดที ่เกาแกและมี

ชื่อเสียงของคนไตหวัน วัดแหงนี้มีอายุราวๆเกือบ 300 ป คนนิยมมาขอพรเรื่อง
การงาน การเร ียน ท ี่ส ําคัญเร ื่องความรัก เช ื่อกันว าใครที่ ไม ประสบ
ความสําเร็จเรื่องความรัก ใหมาขอพรที่วัดแหงน้ี แลวความรักจะกลับมาดีขึ้น 

 
   
  นําทานเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนม

ยอดนิยมของไตหวัน (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน)  
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เสี่ยวหลงเปา 

ณ DIN TAI FUNG อาหาร มิชลิน 1 ดาว (11)  
 



 

 

พาทานแวะชมศูนย สรอยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เปนเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ 
มีทั ้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในการป�องกันรังสี ชวยการ
ไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง 
เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ จากนั้นนําทานขึ้นไปยัง ตึกไทเป
101 (Taipei 101) รวมชมวิวชั้น 89 ใหทานไดถายรูปคูกับแลนดมารคของ
ประเทศไตหวัน ตึกที ่มีความสูงเปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 
2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวม
รานคา   แบรนดดังระดับโลกไวมากมาย อาทิ 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  เปนตน  

 

 



 

 

นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 
ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใชเวลาในการสรางถึง 3 
ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 
 
ทานสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยาก
ภายในอนุสรณสถาน โดยภายในจะมีรูปปم�นทําจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดี
เจียงไคเช็คในทานั่งขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยม และจะมีทหารยามยืนเฝ�า
อยู 2 นายตลอดเวลา และที่กําแพงดานในหลังจะมีขอความปรัชญาทางการเมือง
การปกครองของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซน
ที่ชั้นลางของอนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชวสิ่งของเครื่องใช รวมถึงภาพถาย และอีก
หนึ่งพิเศษหากใครไดมาเยี่ยมที่แหงนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆตน
ช่ัวโมง ตั้งแตเวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน 
จากนั้นนําทุกทานชอปปم�งแบบจัดเต็มที่ Mitsui Outlet Park สวรรคของนักช
อปทั้งหลาย โดยที่ทุกทานสามารถซื้อรองเทา กระเป�า หรืออื่นๆอีกมากมาย 
ท ี่ เป นแบรนด ยอดฮิตติดตลาด อาทิ  อาทิ  ONITSUKA, CONVERSE, 
PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ณ MITSUI OUTLET PARK เพื่อความสะดวกในการชอป
ปم�งของทาน 

 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิเถาหยวน 

22.35 น. บินลัดฟ�าสู  กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA AIRLINES 
เที่ยวบินที่ CI837 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบิน
ประมาณ 4 ชั่วโมง)  

01.20+1 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
 

 
 

 
*** สําคัญมากโปรดอาน *** 

ในกรณีที่ตองออกตั๋วภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร / รถไฟ 
กอนทําการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง  

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน 
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา  

มิเชนนั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งสิน้ 
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูต่ามความเหมาะสม 

 

**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการ
เดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทั �งสิ�น และขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่่ากรณีใดๆ  

ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 



 

 

อัตราคาบริการ ไตหวนั 5 วัน 4 คืน CHINA AIRLINES 
ไตหวัน ไทจง หนานโถว เจียอี้ ไทเป [เลสโก โรแมนติกตัวพอ] 

 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

 
รายละเอียด

เที่ยวบิน 

ผูใหญ และเด็ก 
หองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว 
เคร่ืองบิน 

27 – 31 ธันวาคม 2562 

   ขาไป    CI832   
(13.20 – 18.00) 
   ขากลับ  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

27,878 8,000 15,999 

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 

   ขาไป    CI832   
(13.20 – 18.00) 
   ขากลับ  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

29,878 8,000 16,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 7,900 บาท** 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวร 

ทานละ 1,500 NTD /ทริป/ตอทาน*** 
 
 หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพ่ือโปรโมท
สินคาพื ้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่ง
จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน
ชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมี
ความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 5,200 
NT /ทาน  

 



 

 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
และคํานึงถงึผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลกั** 

 
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ  
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื ่อนไขตาม

กรมธรรม)  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาทําหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาว เนื่องจากทางไตหวันมีประกาศยกเลิกวีซาสําหรับ

หนังสือเดินทางไทย และสามารถพํานักในไตหวันไดไมเกิน 14 วัน หากทางไตหวันประกาศ
กลับมาใชวีซาตามปกติ ผูเดินทางตองเสียคาใชจายในการขอวีซาตามทางสถานฑูตไตหวัน
กําหนด 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท คาโทรศัพท ทางไกล คา
อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งเพิ่มนอกเหนือ 
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 NTD/ทริป/ตอทาน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

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

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที ่นักทองเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื ่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที ่ชําระแลวเนื ่องในการ



 

 

เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํา นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลอง กับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ  



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยว ที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน    

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา   ดังนั้น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน      

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100     มิลลิลิตรตอชิ้น ไดไมเกิน 10 ชิ้น โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด  สนิท 
และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทาน  ละ 1 ใบเทานั้น ถา สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน     
1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    

จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน    
2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี   

2.1 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื ่องบินไดในจํานวนและ
ปริมาณที่จํากัด   ไดแกแบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh 
หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 
Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน  

2.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนํา
ขึ้นเครื่องในทุกกรณี  

3. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
**************************************** 


