
 

 

รหสัทวัร  ITV2000329 
ทัวรจีน อาหลซีาน ฟารมแกะชิงจิ้ง เหยหลิว่ จิ่วเฟم�น สรุิยันจันทรา 5 วัน 4 คืน  
สวิสเซอรแลนดไตหวัน ฟารมแกะชิงจิ้ง  
อุทยานแหงชาติอาหลีซาน น่ังรถไฟโบราณ ป�าสนพันป 
กรุงไทเป ถายรูปเชคอินกับ ตึก 101  
ชมความสวยงามของอนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
วัดจงไถฉานซ่ือ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญเปนอันดับสามของโลก 
เที่ยวหมูบานโบราณ จิว่เฟم�น 
อุทยานเหยหลิ๋ว ชมความมหศัจรรยของหินทรายในรูปรางแปลกๆ 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลทที่พลาดไมได 
ไหวพระ ขอพร เทพเจา ณ วัดเหวินหวู วดัพระถงัซมัจั๋ง 
หมูบานสายรุง สถานที่เช็คอินชิคๆ 
ไหวเฒาจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน 
ชอปปم�งสุดฟน ฟงเจี่ยไนทมารเกต็ ซีเหมินติง เหวินฮวาไนทมารเกต็ มิตซุยเอาทเลท   
เมนูพิเศษ:ปลาประธานาธิบดี,เส่ียวหลงเปา,เมนูน่ึงจักรพรรดิ,สเต็กสลัดบารไตหวัน,บุฟเฟ�ตชาบู
ไตหวัน 
พักโรงแรม:เจี้ยอ้ี 1คืน หนานโถว 1คืน ไทจง 1คืน  ไทเป(โรงแรมน้ําแร) 1คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CI-202:TAIWAN SO COOL   
ไทเป-ไทจง-เหยหลิ่ว-จิว่เฟم�น-ฟารมแกะชิงจิ้ง-อทุยานอาหลซีัน 5วัน4คืน 
 
เดินทางโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES บนิตรงสูไทเป  
เดินทาง กุมภาพันธ-ตลุาคม63  

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก2-6
ป ไมเสริม
เตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม ที่น่ัง 

28กุมภาพันธ-3มีนาคม 63 18,900 

 
 
 
 
 
ไมมีราคาเด็ก 
INF 5,000฿ 
 
 
 

5,500 25 
11-15 มีนาคม 63 19,900 5,500 25 
17-21 เมษายน 63 18,900 5,500 25 
8-12 พฤษภาคม 63 18,900 5,500 25 
29พฤษภาคม-2มิถุนายน63 17,900 5,500 25 
12-16 มิถุนายน 63 17,900 5,500 25 
17-21 กรกฎาคม 63 18,900 5,500 25 
7-11 สิงหาคม 63 18,900 5,500 25 
28สิงหาคม-1กันยายน 63 18,900 5,500 25 
11-15 กันยายน 63 17,900 5,500 25 
25-29 กันยายน 63 17,900 5,500 25 
2-6 ตุลาคม 63 19,900 5,500 25 
9-13 ตุลาคม 63 20,900 5,500 25 
16-20 ตุลาคม 63 19,900 5,500 25 

ไฟลทบนิ CHINA AIRLINES  Departure: BKK–TPE CI838  08.35-13.15    
                                                 Return:       TPE-BKK  CI837  22.40-01.25+ 
วันแรก       สนามบนิสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเถาหยวน - หมูบานสายรุง – ตลาดเหวินฮวา
ไนทมารเก็ต  บรกิารอาหารวาง,เย็น 
05.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 ประตู 4 

เคาเตอรเช็คอิน S สายการบนิ CHINA AIRLINES (รับเอกสารตางๆพรอม
ขอแนะนําขัน้ตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจา หนาที่สายการ
บินดวยตวัทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

08.35 น. เดินทางสู นครไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES 
เที่ยวบินทีC่I838 

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  
13.15 น.      เดินทางถงึทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน  

(เวลาที่ไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1ช่ัวโมง)  ไตหวันเปนเกาะที่มพีื้นที่เล็กกวาประเทศ
ไทยประมาณ12เทาตัง้อยูหางจากชายฝم�งดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ 160 



 

 

กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะนอยใหญ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เปนเมืองหลวงและ
เมืองใหญที่สดุ และเปนศูนยกลางทางดานตางๆของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา 
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมอืงไทเปต้ังอยูทางดานเหนือของเกาะ
ไตหวัน มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 3 ลานคน ไทเปเปนเมืองหลวงทีม่ีการเติบโตเร็ว
มาก  
หลังจากผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงแลวนําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ(บรกิารอาหาร
วางบนรถบัส)   
นําทานเดินทางสู เมืองไทจง ซึ่งต้ังอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน เปนเมืองใหญ
อันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน ปจจุบันเปนศูนย วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการ
คมนาคมในภาคกลางของเกาะไตหวันจาํนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของ
เมืองไทจงเพียงแตนอยกวาเมืองไทเปเทาน้ันขณะเดียวกันยงัเปนศูนยวัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนาของไตหวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไตหวันจัดขึ้นในวดัเป�าเจเมืองไท
จงเปนประจําทกุป เมอืงไทจงเปนเมืองหน่ึงอันสะอาดเรียบรอย จงึถกูถือ วาเปนเมืองที่
สะอาดที่สดุในไตหวนั ระหวางทางทาน  จะไดชมทวิทศันสองขางทางที่สวยงาม    
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยคุ
สงครามกลางเมืองของจีน เหลาทหารพรรคกกมนิต๋ังหลงัจากทีอ่พยพมายงัไตหวัน
พรอมกบัเจียงไคเช็ค ปจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเก็บรักษาอนุรักษใหเปนแหลง
ทองเที่ยวและแหลงศึกษาชีวิตความเปนอยูในอดตีของ
บรรดาทหารกกมินต๋ัง บานแตละหลังจะถกูแตงแตม ตาม
ผนังและกาํแพงในหมูบาน ดวยสีสันตระการตาเหมาะแกการ
ถายรูปอยางมาก ไมเวนแตพื้นถนนทางเดินกถ็ูกแตงแตม
สีสันและตวัการตูนไปทัว่ทัง้หมูบาน 
จากน้ันนําทานเดนิทางสูเมืองเจ๊ียอ้ี 
นําทานชอปปم�ง ตลาดเหวินฮวาไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนช่ือดังของเมืองเจียอ้ี ทาน
สามารถซือ้ของกิน ของฝาก ไดตามอัธยาศัย  
 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร:เมนูพิเศษ สเต็กสลดับาร 
:เขาสูที่พัก Hotel Discover หรือระดับใกลเคียงกัน:(เมืองเจ๊ียอ้ี) 

                       (ช่ือโรงแรมทีพั่ก ทางบรษัิทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วนั กอนวัน
เดินทาง) 
 
 



 

 

วันทีส่อง        อทุยานแหงชาติอาหลีซาน - ทะเลสาบสรุิยันจันทรา - วัดพระถังซัมจัง๋ – วดัเห
วินหวู  เชา,เที่ยง,เย็น 
เชา  บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางขึ้นเขาสู อุทยานแหงชาติอา
หลซีาน อาหลีซัน (อีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม 
ต้ังอยูที่เมืองเจียอ้ี (Chiayi)  ตอนกลางของเกาะ
ไตหวัน กิจกรรมหลกัของการมาเยือนที่น่ีคือ เดินป�า
ศึกษาเสนทางธรรมชาติ และน่ังรถไฟโบราณไปชม
พระอาทติยขึ้นซึง่เปนอุทยานทีม่คีวามสวยงาม และมช่ืีอเสียงที่สุดของไตหวัน ในฤดู
ใบไมผลิ ดอกซากรุะจะบานสะพร่ังพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด และจะบานในชวง
เดือน 3 และเดือน 4เทาน้ัน   นําทานเดินชมด่ืมดํา่กบัธรรมชาติของป�าศกัด์ิสิทธิ์อาลีซัน
โดยตลอดสองเสนทาง ทานจะไดสัมผัสกับตนสนสูงชัน, ซากตนไมโบราณรูปราง
ตางๆ  และตนไมนานาพันธุ ซึ่งเปนอุทยานที่ยงัมคีวามสมบูรณอยูมาก  ภายในอุทยาน
ยังมทีะเลสาบสองพีน่องซึง่เปนทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอยางมาก เปนทะเลสาบที่นํา
สายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยูทีท่ะเลสาบแหงน้ี พรอมทัง้ใหทานไดชม สวนสนพันป ซึง่
มีสนหลากหลายนานาพันธุ มคีวามสวยงามทีแ่ตกตางกันไป ซึ่งตนสนแตละตนมีอายุ
มากกวารอยป  พรอมทั้งใหทานไดชมสวนสนพันป ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ มี
ความสวยงามที่แตกตางกันไป ซึ่งตนสนแตละตนมีอายุ
มากกวารอยป  
นําทานแวะ ชิมชา ชาทองถิ่นขึ้นช่ือของไตหวนั รสชาติดีดี
เหมาะแกการซื้อเปนของฝากคนทางบาน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันเดินทางสูเมืองหนานโถวนําทาน ลองเรือชม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบทีม่ีภเูขาสลับซับซอนลอมรอบ ประกอบกับมี
ทัศนียภาพของน้ําและภูเขาที่สวยงามไมวาจะเปนการชม
วิวจากที่ไกลๆ หรือเขาไปชมความงดงามของทะเลสาบ
อยางชิดใกล ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 
กิโลเมตร ลักษณะภมูิประเทศที่โดด  เดน ทาํใหตวั
ทะเลสาบมองแลวคลายพระอาทิตยและพระจนัทรเสี้ยว
ซึ่งเปนทีม่าของนามอันไพเราะวาสุริยันจันทรา  นําทานสู วดัพระถงัซัมจั๋ง นมัสการ
พระอัฐิของพระถงัซัมจัง๋ทีอั่ญเชิญมาจากชมพทูวีปหลัง จากลองเรือกลับ นําทาน
นมัสการ ศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู หน่ึงวดัศกัด์ิสิทธิข์อง



 

 

ประเทศไตหวัน เรียกอีกอยางหน่ึงวา วดับุนบู เปนที่ประดิษฐานของ ขงจื้อ เทพแหง
ปญญา และ เทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย ภายในใหญโตอลังการมาก 
และยังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ทีต้ั่งอยูดานหนาวัด ซึ่งมมีูลคาตวัละ 1 ลานเหรียญไตหวัน 

   คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร:เมนูพิเศษ ปลาประธานาธบิด ี
:นําทานสูทีพั่กโรงแรม Sky 1 Hotel  หรือระดบัใกลเคียงกัน:(เมืองเจียอ้ี) 
(ช่ือโรงแรมทีท่านพักทางบรษัิทฯจะทาํการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวนั
เดินทาง) 

วันทีส่าม       ฟารมแกะชิงจิ้ง – วัดจงไถฉานซื่อ – ฟงเจ่ียไนทมาเก็ต   เชา,เที่ยง,เย็น           
เชา   บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ฟารมแกะชิงจิง้ ที่แหงน้ีถูกขนาน
นามวา “สวติเซอรแลนดแหงไตหวัน”ฟารมแกะชิงจิง้หรือที่
รูจักกันในช่ือ “Foggy Eden” ฟารมแกะเกาแกของ
ประเทศไตหวัน เล้ียงแกะอยูบนภูเขา สภาพภมูิประเทศ
โดยรอบเปนแบบประเทศนิวซีแลนด ภายในฟารมมกีารปลูก
ตนไมและผลไมเมืองหนาวไวทัว่บริเวณ อาทิ กีว,ี ลกูแพร, 
ลูกพลมั และลูกพชี มีสวนดอกไมกึง่เขตรอนนานาพรรณอยาง ดอกลิลล่ี, ทิวลิป และ
แคลลาลิลลี่ เปนตน เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ทางรัฐบาลสนับสนุนใหคนมาเที่ยวและเปน
เขตอนุรักษธรรมชาต ิซึ่งจะแบงออกเปน 2โซนใหญ โซนแรกเปนฟารมที่ไวเลี้ยงแกะ 
และ บริเวณชมวิวในบริเวณสนามหญาที่เปนฟารมเลี้ยงแกะ มีเวทีสําหรับชมการแสดง
ตัดขนแกะโดยจะมีชาวนิวซีแลนดเปนผูดูแลฟารมแหงน้ี  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษนึ่ง
จรรกพรรดิ ์
จากน้ันเดินทางสู วัดจงไถฉานซื่อ วดัน้ีไดรับการกลาว
ขานวาเปนศาสนสถานที่ยิง่ใหญเปนอันดับสามของโลก
รองจากนครวาติกัน และวดัมหายานทีธ่ิเบต   อีกทัง้ยงั
เปนวดัทีม่ีการออกแบบใหทันสมัยที่สุดในไตหวัน มี
รูปทรงคลายฐานยิงจรวดทีค่วามสูง 150เมตร โดยใช
หินแกรนิตมาเปนโครงสรางที่แข็งแกรง  ปค.ศ.1999 ได
เกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงที่เมอืงหนานโถว แผนดิน
แยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมูบานหายไป แตวดัจงไถฉาน
ซื่อกับไมเปนอะไรเลย ยิง่เปนการสรางความศรัทธา
ใหกับผูคนในไตหวันอยางมาก  ผูกอต้ังคือทานพระ



 

 

อาจารยเหวยเจวี๋ยมหาเถระ วดัจงไถฉานซือ่มช่ืีอเสียงในดานการฝกสมาธินิกายเซน
หรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารยฮุยเหนิงในจีน พระสงฆและภกิษุณีมีจํานวน
กวา 1,600 รูป เปนภิกษ ุ400 รูป เปนภกิษณีุ 1,200 รูป   
จากน้ันนําทานชอปปم�งทีต่ลาด ฟงเจ่ียไนทมาเก็ต เปนตลาดคนเดินมีรานคาครบครัน
จําหนายสินคาและอาหารทานเลนสไตลไตหวนัเมนูที่ขึน้ช่ือของที่น่ีไดแกชานมไขมกุ 
อิสระใหทานไดเลือกซือ้หาสินคาตางๆ พรอมชมวิถ ีชีวติของชาวไตหวัน  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร :เมนูพิเศษบฟุเฟ�ตชาบูไตหวัน 
:เขาสูที่พัก Renmei Fashion Hotel หรอืระดบัใกลเคียงกัน: (เมืองไทจง)             

วันทีส่ี่            อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซิเหมินติง    เชา,เที่ยง--             
เชา   อาหารเชา ที่หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางกลับสู  กรงุไทเป เมืองหลวงของไตหวันและเปนศูนยกลางทางดานตางๆ
ของไตหวัน 
เดินทางถึง ทานเดินทาง สู รานขนมพายสับปะรด ซือ่ดังเพื่อใหทุกทานไดเลือกซือ้ของ
ฝากอันขึ้นช่ือของไตหวัน   จากน้ันนําทานไดชอปปم�งเคร่ืองสําอาง Cosmetic และของ
ฝากของไตหวัน 
นําทานไปชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เปนหน่ึงสัญญลกัษณของประเทศไตหวัน  
สรางขึ้นต้ังแตป 1976 เพื่อเปนการรําลกึและเทิดทูนอดตี
ประธานาธบิดีเจยีง ไคเชก  และเปนแหลงรวม รูปภาพ 
สิ่งของตางๆ ที่เปนประวติั ขาวของเคร่ืองใชสวนตวัตางๆ 
ไปจนถงึรถยนตสวนตัว และฉากจําลองการทํางานของ
ทาน แทบทัง้หมดเกี่ยวกับ ทานนายพล เจียง ไคเช็ค 
ต้ังแตสมัยที่ยงัเปนลูกศิษย ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมา
สู ตําแหนงผูนําประเทศ โดยภายในจะมรูีปปم�นทําจากทองสมัฤทธิ์ของทานในทาน่ังขนาด
ใหญทีม่ีใบหนายิม้แยมตางจากรูปปم�นของทานในที่อ่ืนๆ ซึง่จะมทีหารยืนเฝ�าไว 2 นาย
ตลอดเวลา ทานจะไดพบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหนารูปم�นทานนายพล เจียง ไค 
เช็ค ซึง่จะมีขึ้นทุก 1ช่ัวโมง บนช้ัน 4 ของอนุสรณแหงน้ี 
จากน้ันนําทานไปชอปปم�งสินคา รานคาปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึง่มีสินคาแบรนด
เนมช้ันนําใหทานไดเลือกซื้อมากมายในราคาที่ถกูเปนพิเศษ   

 เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร:เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา 
นําทานไป วัดหลงซาน เปนหน่ึงในวดัที่เกาแกและมช่ืีอเสียงมากที่สดุแหงหน่ึงของเมอืง
ไทเป ต้ังอยูในแถบยานเมืองเกา ม ีอายุเกือบ 300รอยปแลว สรางขึ้นโดยคนจีนชาวฝู
เจ๊ียนชวงป ค.ศ.1738 เพื่อเปนสถานที่สักการะบูชาสิง่ศักสิทธิ์ตามความเช่ือของชาจนีม ี



 

 

รูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกบัวดัพทุธของจีนแตมีลกูผสมของความเปนไตหวัน
เขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวดัสไตลไตหวัน ทาํใหทีน่ี่เปนอีกหน่ึงแหลง
ทองเที่ยวไมควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน แตเดมิสรางขึ้นเพื่อสักการะเจาแม
กวนอิมเปนหลัก แตก็จะมีเทพเจาองคอ่ืนๆตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกวา 100
องคทีด่านในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เตา และขงจือ๋ เชน เจาแมทับทิม ที่เกี่ยวของกับ
การเดินทาง,เทพเจากวนอู เร่ืองความซื้อสัตยและหนาที่การงาน และเทพเยวเหลา 
หรือ ผูเฒาจันทรา ที่เช่ือกันวาเปนเทพผูผกูดายแดงใหสมหวังดานความรัก 
เดินทางถึงนําทานชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง ยานชอปปم�งของวัยรุนทีม่ีช่ือเสียงมากที่สุด
ของไตหวัน มฉีายาวา ฮาราจกูุแหงไทเปหรือที่คนไทยเรียกวา สยามสแควรเมืองไทย มี
แหลงชอปปم�งตามตรอกซอกซอย และเปนแหลงนัดเจอกันของวัยรุน มีรานคารานอาหาร 
แหลงแฮงเอาต  สินคาที่น่ีจะมีทัง้สินคาแฟช่ันทั่วไป และสินคาแบรนดเนม ยังมีราน
รองเทาใหเลือกอีกมากมาย มีทัง้แหลงเสื้อผาสไตลวัยรุน กระเป�า ของฝากคนที่ทานรัก 
รองเทายี่หอตาง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดทีดั่งของญี่ปุ�นรวมทัง้ยี่หอตางๆ
เชน,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 
:เขาสูที่พัก The Loft Seaside Hotel *โรงแรมน้ําแร หรือระดบัใกลเคียงกัน:
(เมืองไทเป)                 

วันทีห่า           อุทยานเหยหล ิ่ว - หมูบานจิ่วเฟم�น - ตกึไทเป101 – เอาทเล็ทมอลล   
                    สนามบนิเถาหยวน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ           เชา,---                   
เชา  บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู เหยหลิ่ว(Yehliu Geopark) 
หน่ึงในสถานทีท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไตหวัน พื้นที่
ของอุทยานเยหลิวมีลกัษณะเปนแหลมทอดยาวออกไป
ในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายยุาวนานนับลานปมี
ลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกดักรอน
ของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลือกโลก
ประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หิน
เศียรราชินี และรองเทาเทพธดิา รูปเทียน ดอกเหด็ เตาหู 
รังผึง้ซึ่งมีช่ือเสียงทัว่ทัง้เกาะไตหวัน และ ทั่วโลก 
นําทานเดินทางสู หมูบานจิ่วเฟم�น(Jiufen Old Street) เปนถนนคนเดินเกาแกทีม่ี
ช่ือเสียงที่สดุในไตหวันโดยสองขางทางจะเต็มไปดวยรานคาทองถิน่ในบรรยากาศ
บานเรือนและอาคารเกาๆ โดยจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยูทีด่านบนถนนที่เปนทาง



 

 

ลาดชันและขั้นบันไดดวย สมัยกอนจิ่วเฟم�นเปนแหลงเหมืองทองที่มช่ืีอเสียงต้ังแตสมัย
กษตัริยกวงสวี้ มีนักขดุทองจาํนวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี การโหมขดุทองและแรธาตุ
ตางๆ ทําใหจาํนวนแรลดลงอยางนาใจหายผูคนพากนัอพยพยายออกไป เหลือทิง้ไว
เพียงแตความทรงจําจนกระทั่งมกีารใชจิ่วเฟم�นเปนฉากในการถายทําภาพยนตร"เปยฉิง
เฉิงช่ือ"และ"อูเหยียนเตอะซันซิว"ทศันียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตรไดดึงดูด
นักทองเที่ยวจํานวนมาก จิว่เฟم�นมีกิจกรรม มากมาย เชนถายรูปมุมถายรูปนารักๆใน
หมูบาน สินคาอีกมากมายทีท่ําใหทานไดเพลดิเพลินกับถนน
คนเดินที่ยาวที่สดุในหมูบานจิ่วเฟم�น ชอปปم�งของกินของฝาก
ขึ้นช่ือ เชน รานบัวลอยเผือก,รานไอศกรีมโรล,ราน
ลูกช้ินปลาสตูรโบราณ,และโรตีสายไหมอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัย             
(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกใน
การชอปปم�ง) 
นําทานเย่ียมชมสินคาสงออกช่ือดังของไตหวันที่ศูนย 
GERMANIUM POWER เปนสรอยที่มพีลงัพิเศษชวยใน
การปรับสมดุลในรางกายซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหติดีชวยใหรางกายสดช่ืนลดอาการปวด   
เดินทางสู ตกึไทเป101(ถายรูปบริเวณดานหนา) สัญลักษณของเมอืงไทเป เปนตึกที่สูง
ที่สุดในไตหวัน และสูงเปนอันดับ 2ของโลก(ป 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) ตึกสูงถงึ 509
เมตร รูปรางตวัอาคารไดแรงบันดาลใจมากจาก เจดียของจีนที่น่ียังมีจดุชมววิที่สงูที่สุดใน
ไทเปที่ช่ัน 89(ไมรวมคาขึ้นช้ัน89) ภายในตัวอาคาร มีลกูตุมขนาดใหญหนักกวา 900 
ตัน ทาํหนาทีก่ันการส่ันสะเทอืนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและมีลิฟตที่วิง่เร็วที่สุดในโลก 
บริเวณทีต้ั่งของตึก ช้ัน 1-5 จะเปนสวนของหางสรรพสินคาที่ทีข่ายของแบรนดเนม และ 
รานคารานอาหารตางๆ 
จากน้ันนําทานเดินทางไปชอปปم�งที่ เอาทเล็ทมอลล  เปนเอาทเลทจากญี่ปุ�น ที่ใหญ
ที่สุดในไตหวัน ภายใน มีหางรานและรานอาหารกวา 200 แบรนดช้ันนํา พระเอกของ
ที่น่ีคงไมพนรองเทาโอนิซกุะ แลวกับอีกหลากหลายแบรนดช้ันนํา ตัวอยางแบรนดที่
นาสนใจ เชน  Skechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, 
Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake สวนใหญราคาถกูกวาหาง
ในไทย  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)   

  จากน้ันนําทานเดนิทางสูสนามบินเถาหยวน 



 

 

22.40 น.  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที ่
CI837  

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  
01.25น+ เดินทางกลับถงึ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

**กรณลีูกคาตองการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรณุาตดิตอคอนเฟรมเวลากบั
เจาหนาที่อกีครั้ง** 

หมายเหต:ุอตัราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมช่ัน จากสายการบิน ดงัน้ันเม่ือ
ทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดนิทางได 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิคาจอง คาทวัร ในทกุกรณี และกรณีทีท่านเดินทางมาจาก
ตางจังหวดัโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบรษัิทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง มิฉะน้ัน
บรษัิทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 
***หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง หรือ รานใดๆกต็ามที่ระบุไวในรายการทวัร ไมวาจะ
สาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิม่ ทานละ 300NT โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจาก
ลูกคาโดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบริการของรถบัสนําเที่ยวสามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิ
อาจเพิม่เวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จงึขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง*** 
 
อัตราคาบริการรวม คาตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ–ไทเป ไทเป–กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอมที่พกั 4คืน พกั
หองละ 2-3ทาน  อาหารทวัร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บัตรทองเที่ยวสถานทีต่าง 
ๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามคัคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30กก. คาประกันอบุัติเหตุ
ตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล โดยความตุมครองเปนไปตามเงื่อนไข

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูมวีตัถปุระสงคเพือ่การทองเที่ยว คาทวัรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระ
แบบจายชําระขาด และผูจดัไดชําระใหกบัสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกนักอน
ออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือ
ไดรับการปฏเิสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ไตหวัน)  ทางผูจดั ขอสงวนสิทธกิารคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เคร่ืองบินใหแกทาน  



 

 

ของบริษทัฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว **รวมคาภาษีสนามบินทกุแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบิน
ตามรายการ   *คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน  
 
ราคาทัวรไมรวม คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิม่ โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทวีี
ชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระทีห่นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 
คาวีซาพาสปอรตตางดาว  นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิม่ 800บาท),คาทิปไกด คนขบัรถ ทาน
ละ 1,500 NT สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทบัใจในการบริการ  ราคาทัวรไมรวมคาวี
ซา กรณสีถานทตูมีการประกาศเก็บคาวซีา  
 
 เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลอืกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วนัลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงับการ
จายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรอืยกเลิกการเดินทาง)   
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายกุารใชงานไมตํา่กวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวนัเดินทางไป-กลับ  
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมดัจํา หรือสง
พรอมยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคาถอืหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตองทาํวีซากอนเดินทางเขาไตหวัน *
ราคาไมรวมคาวีซา 
 
การยกเลิกการจอง เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมือ่ทานตกลง
จองทวัรโดยจายเงินมัดจาํ หรือ คาทัวรทัง้หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิ การเดินทาง หรือ 
เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทัง้สิน้  
 
หมายเหต ุ
กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทาํการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบรษัิทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทาน
ยอมรับเงื่อนไขของบรษัิทแลว 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน 
โดยจะแจงใหกบัทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  



 

 

2) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจนไมสามารถ
แกไขได  
3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การกอ
จลาจล การปฏวิติั อุบัติเหต ุและอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจดั หรือ คาใชจาย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสญูหาย ความลาชา หรือ 
จากอุบัติเหตตุาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มกีารปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลงิที่ทางสายการบิน
อาจจะมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   
5) หากมกีารถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามทีจ่องระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู
จัดถอืวาผูทองเที่ยวสละสทิธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจดัเปนตัวแทน
นายหนา ผูจดัไดชําระคาใชจายทัง้หมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข   
6) กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจดัจะดาํเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลกูคา แตจะไมคืนเงนิใหสําหรับคาบริการน้ัน 
ๆ  
7) การประกันภัย ทีบ่ริษัทไดทาํไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัได และทางบริษทัถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมือ่ทาน
ชําระเงินคาทวัร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป)  
7) มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจดั  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน  
8) ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทําที่สอ
ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏเิสธใน
กรณีอ่ืน ๆ  


