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    ไตห้วนั สมายล ์บนัเทิงใจ เหนือ–กลาง–ใต ้6 วนั 5 คืน 

ชมวิวฟารม์ชิงจิ้ ง และฝูงแกะฟารม์ชิงจิ้ ง – ถ่ายรูปชิงจิ้ ง SKY WALK
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**พกัโรงแรม 4 ดาว 2 คืน /ยา่น ซีเหมินติง 1 คืน / ยา่นฝงเจีย่ 1 คืน/โรงแรมน ้าแร ่1 คืน  

***บุฟเฟ่ต ์ซีฟู๊ด นานาชนิด /อาหารเจ ประยุกต ์/ สเต็ค สลดับาร ์/ ปลาประธานาธิบดี 

วนัแรก    กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเกาสง –วดัเจดียเ์สือมังกร – ถ่ายรูป  FORMOSA 

BOULOVARD- ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ Liuhe Night Market 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู3 เคานเ์ตอร ์

E สายการบินไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเกาสง สาธารณรฐัไตห้วนั โดยสายการบินไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบินที ่WE 688 

(บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

14.20 น. ถึง สนามบินนานาชาตเิกาสง เมืองเกาสง เมืองใหญ่อันดับสองของไตห้วันเป็นศูนยก์ลางส าคญัของ  

น าทา่นผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

บ่าย บรกิารอาหารว่าง + เครือ่งดื่ม  

จากน้ันชม เจดียเ์สือมงักร ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบวั ห่างจากศาลาฤดูใบไมผ้ลิและศาลาฤดูใบไมร่้วง

ไปทางทิศใต้ประมาณ 700 เมตร บริเวณปากมังกรจะเป็น

ทางเข ้าสู่ภายในเจดีย์ และบริเวณปากเสือจะเป็นทางออก 

สามารถขึ้ นไปยงัชั้นบนเพื่อชมทิวทศัน์รอบ ๆ บึงท่ีมีส่ิงปลูกสรา้ง

และวดัต่างๆ รอบบริเวณ เจดียคู่์แห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นท่ีระลึก

แก่เทพเจา้กวนอ ูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยก์ารเดินเขา้ไปทางปาก

ของมังกร และเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการ

เปล่ียนจากความโชครา้ยใหก้ลายเป็นความโชคดี  จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD โดม

แห่งแสง  ตั้ งอยู่ ภายในสถานี รถไฟใต้ดิน  MRT Formosa 

Boulevard Station ซ่ึงเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สายรถไฟสีสม้

และสีแดง เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ท่ีเป็นการ

ถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆดว้ยแนวคิดของดิน น ้ า ลม ไป เป็นสี 

แดง เหลือง น ้าเงิน เขียว เป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์องเมืองเกาสง   
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เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู พเิศษ !!!! บุฟเฟต ์ซีฟู๊ด อาหาร นานาชนิด   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ Liuhe Night Market เป็นตลาดไนทม์ารเ์ก็ตท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดของเมืองเกาสง และตอนใตข้องเกาะไตห้วนั ภายในมีรา้นคา้สไตลร์ถเข็นและแผงลอยมากกว่าหน่ึงพนั

รา้นคา้ ส่วนใหญ่จะขายของกินเล่น อาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม แต่ก็มีส่วนท่ีขายพวกขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น 

เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเล่น ของสะสม โดยจะมีความเป็นวยัรุ่นมากกว่าตลาดกลางคืนอ่ืนของเมืองเกา

สง 

     พกัที ่ โรงแรม AMBASSDOR HOTEL KHAOSUING ระดบั 5 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 
   
 
 
 

 
 

วนัทีส่อง    เกาสง – วดัฝอกวงซนั –ชอ้ปป้ิง EDA OUTLET MALL + สวนสนุก E-DA Theme Park– ชม I – RIDE 

EXPERIENCE CENTER-เมืองเจยีอ้ี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสกัการะพระอามิตพุทธท่ี พุทธสถานฝอกวงซัน  เป็นวดัท่ีมีชื่อเสียงมากในไตห้วนั เป็น 1 

ใน 4 วัดใหญ่ท่ีสุดของไต้หวันประจ าภาคใต้ ชมพระอุโบสถ

พระพุทธรูป 14,800 องค์ ท่ีสามารถบรรจุศาสนิกชนได้ถึง 

1,000 คน ไฮไลท์ของที่น่ีคือ พระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 

เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาลอ้มรอบดว้ยพระพุทธรูปอีก 

480 องค์ มีอาณาเขตกวา้งขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก  วัดฝอกวง

ซัน ซ่ึงสรา้งดว้ยเงินบริจาคลว้น ๆ กว่าหลักหมื่นลา้นบาท สรา้ง

ก่อนวดัธรรมกาย มีอายุกว่า 50 ปี เพราะสรา้งในปี 1967 ส าหรบัวดัพระธรรมกายสรา้งในปี 1973 วดัฝ

อกวงซนั เป็นทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวใหค้นมาเยี่ยมชม เป็นจุดขายของประเทศไตห้วนัไดเ้ป็นอย่างดี 
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เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารเจ ประยุกต ์ 

น าคณะท่านเขา้ภายใน อาณาจกัร EDA-WORLD ใหท่้านอิสระช้

อปป้ิง มีรา้นคา้ถึง 123  รา้นคา้  , อาคารสแควร์ไดถู้กออกแบบ

ใหเ้ป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตรอ้น พรอ้มทั้งรวบรวมภตัตาคารชื่อ

ดงั ท่านท่ีชื่นชอบการชอ้ปป้ิงก็มี โซน OUTLET MALL  ขนาดใหญ่ 

เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดด์งัชั้นน าของโลก, เพื่อใหทุ้กท่านไดม้ี

ความสุขกบัการช๊อปสินคา้กบัส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บน

พื้ นท่ีกว่า  58,000 ตารางเมตร รวบรวมรา้นคา้สินคา้แบรนดด์งักว่า 300 แบรนด ์, อาทิ Gucci, YSL, A / 

X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอื่น ๆ   เพื่อใหคุ้ณไดซ้ื้อสินคา้แบรนดท่ี์คุณชื่น

ชอบในราคาพิเศษสุดๆ อิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ภายใน ยงัมี สวนสนุก E-DA Theme Park 

สวนสนุกขนาดใหญ่ในธีมทะเลอีเจียนของต านานกรีกโบราณ แบ่งออกเป็น 3 โซนคือ เมืองโบราณ 

(Acropolis), เมืองภูเขาซานโตรินี (Santorini Mountain City) และปราสาทโทรจนั (Trojan Castle) เพียง

เมื่อคุณกา้วเทา้เขา้ไปยงัสวนสนุกก็จะพบกบัความต่ืนตาต่ืนใจกบัเหล่าบรรดามาสคอต E-DA และสตาทฟ์

ท่ีมารอตอ้นรบั พรอ้มเคร่ืองเล่นท่ีจะพาคุณไปยอ้นวยัเด็กสุดเรา้ใจ อาทิ “Upside Down” รถไฟเหาะแนวด่ิง

กลางแจง้ดว้ยความสูง 55 เมตร, “Flying Over Love Sea” เคร่ืองเล่นสุดหวาดเสียวความสูง 33 เมตร, 

“Extreme Limit Challenge” รถไฟเหาะคร่ึงวงกลมและรถไฟโมโนเรลท่ีจะวิ่งผ่านแต่ละจุดภายในสวนสนุก 

เป็นตน้  
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น าท่านเดินทางสู่ I-RIDE EXPIRENCE CENTER ใหท่้านไดม้าสนุกกับเท่ียวบินสุดเรา้ใจท่ีไอ-ไรด์ สัมผัส

ประสบการณ์การเล่นเคร่ืองเล่นแบบ 5D ท่ีจะมาจ าลองความรุสึ้กของการโบยบินเหนือเมฆใหคุ้ณไดล้อง

สมัผัสกนั ด าด่ิงลงสู่ทอ้งทะเลสีฟ้าคราม, โบยบินขา้มหุบเขา และเหิรฟ้าไปชมสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งส าคญั

ของไตห้วนั (Taiwan)  ผ่านหุบเขาอนัอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสูงลิบตา และเมืองอนัพลุกพล่านไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้ง

เดินทางใหเ้มื่อยแมแ้ต่กา้วเดียว! โรงภาพยนตร์แห่งน้ีจะมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ 5D ผ่าน

เท่ียวบินเสมือนจริงท่ีจะเล่นกับประสาทสมัผัสส่วนต่าง ๆ ของคุณ จนคุณรูสึ้กราวกบัว่าคุณบินอยู่จริง ๆ 

พรอ้มชมสถานท่ีท่องเท่ียวในมุมสูง ซ่ึงเป็นมุมท่ีคุณไม่สามารถเห็นไดจ้ากท่ีใด เพียงแค่คุณนัง่ใหน่ิ้งและ

เกาะใหม้ัน่ คุณก็สามารถชมเมืองเกาสง (Kaohsiung), ไถหนาน (Tainan) และภูเขาหยกจากบนเมฆได้

แบบง่าย ๆ เคร่ืองเล่น I-RIDE EXPIRENCE CENTER จึงเป็นกิจกรรมท่ีคุณไม่ควรพลาด หากไดม้าเยี่ยม

เยียนประเทศไตห้วนั ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่เมืองเจียอี้    

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้  เป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้  มี

ลกัษณะเป็นพื้ นท่ีราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั ถูกลอ้มรอบดว้ยภเูขาดา้นหน่ึงและอีกดา้น

ติดกบัทะเล เทศมณฑลเจียอี้ เป็นเพียงมณฑลเดียวในไตห้วนัท่ีมีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic 

area) ไดแ้ก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National 

Scenic Area ซ่ึงทั้งสามพื้ นท่ีดงักล่าวลว้นมีทศันียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงามแตกต่างกนัไป 

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู สเตค็ หมู เน้ือ ไก่ + สลดับาร ์และ เครือ่งดื่ม . 

พกัที ่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL CHIAYI  ระดบั 4 ดาว ++หรอืเทยีบเทา่ 

 วนัทีส่าม    เมืองเจยีอ้ี – อุทยานอารซีนั – ป่าสนพนัปี – นัง่รถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าร์

เก็ต – แวะชิมชาทอ้งถ่ิน  

   เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 
 

 
 
 

 
                 W38 SDT15  NY20 

 

จากน้ันน าท่านจาก เมืองเจี้ ยอ้ี เพื่อขึ้ นอุทยาน อุทยานอารซีนั (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) เจียอี้ เป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครอง

ออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้  มีลักษณะเป็นพื้ นท่ีราบ ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและอีกดา้น

ติดกบัทะเล เทศมณฑลเจียอี้ เป็นเพียงมณฑลเดียวในไตห้วนัท่ีมีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic 

area) ไดแ้ก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National 

Scenic Area ซ่ึงทั้งสามพื้ นท่ีดงักล่าวลว้นมีทศันียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงามแตกต่างกนัไป 

   เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูอาหารพื้ นเมืองบนอุทยาน  

น าคณะท่าน นัง่รถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนัตั้งแต่สมยัท่ี

ญ่ีปุ่ นยงัปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมี

ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ทั้งป่าไม ้เทือกเขา ล าเนาไพร สมบูรณ์จนหาท่ีอื่น

เปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่าแปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนเดินชมป่า

สน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พร้ิวตามลมอย่างเป็นธรรมชาติท่ี

สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจ าอย่างหา

ท่ีเปรียบไม่ไดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน 

ในเขตเมืองเจียอี้  ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีชื่อเสียงท่ี สุดของไตห้วัน ท่ีมีความ

สวยงามอยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความ

สวยงามมาก สมัผัสอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 

3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุม์ีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป 

ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกว่ารอ้ยปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลงอารีซนั เพื่อเดินทางต่อไปยงัเมือง

ไทจง  
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   บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหาร

นานาชาติสไตล ์Street Food ท าใหดึ้งดูดทั้งนักท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจส าหรับ

คนทุกเพศทุกวยัดว้ยความท่ีฟ่งเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ตตั้งอยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลยัฟ่งเจ่ีย จึงมีสินคา้เกี่ยวกบัแฟชัน่

และวยัรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากดว้ย สินคา้ขึ้ นชื่อไดแ้ก่ รองเทา้กีฬา ONITSUKA TIGER 

, NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS ,  

ค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ใหท้า่นอิสระอาหารเยน็ (โรงแรมทีพ่กัอยูต่รงตลาดฝงเจีย่) ใหท้า่นมี

เวลาชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของ พรอ้มทั้งทดลองชิมอาหารพื้ นเมือง ของตลาดฝงเจีย่  

 พกัที ่ โรงแรม BEACON FONGJIA HOTEL หรอื เทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่  เมืองหนานโถว -ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา - ฟารม์แกะชิงจิ้ ง – SKYWALK – ไทเป –ชอ้ปป้ิงซี

เหมินตงิ  

   เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคัญท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น า

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระถงัซมั

จัง๋ ณ วดัพระถงัซมัจัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  
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จากน้ันน าคณะเดินทางกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญข์งจ้ือ นักปราชญแ์ห่งปัญญา 

และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที่ตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้น

เหรียญ ไตห้วนัโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา. 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี 

  

จากน้ันน าท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง) ท่ีมีความสงูประมาณ 1,700 เมตรจาก

ระดับน ้ าทะเล ใหทุ้กทานไดเ้ดินเก็บภาพบรรยากาศ พร้อมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและ

ทศันียภาพท่ีสวยงาม ของดอกซากุระของฟารม์แกะชิงจ้ิงจะผลิดอกเบ่งบานพรอ้มกนั 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม ฟารม์เลี้ ยงแกะชิงจิ้ ง เป็นฟาร์มเล้ียงแกะท่ีอยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ

ส่ิงก่อสรา้งต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด ์แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟารม์ท่ีเล้ียงแกะและ

บริเวณชมวิว ในบริเวณฟารม์เราสามารถสมัผสัแกะไดอ้ย่างใกลช้ิด เชิญท่านอิสระใหอ้าหารแกะ และถ่ายรูป

กับแกะตามอธัยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี ท่านสามารถถ่ายรูปสวนดอกไมใ้น

บริเวณใกลเ้คียง ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   
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 พกัที ่ โรงแรม  RED MABLE HOTSPRING หรอืเทยีบเทา่ ** พกัโรงแรมน ้าแรห่อ้งส่วนตวั***    

วนัทีห่า้    หนานโถว – ไทเป – รา้นขนมพายสปัปะรด – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน –GERMANUIM- 

ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่เมืองไทเป  ใหทุ้กท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมชื่อดงัของ

ไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู ้จักไปทัว่โลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด 

นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก ขนมต่างๆ

นานาชนิด ใหทุ้กท่านไดล้องชิม เลือกซ้ือก่อนเดินทางกลบั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลม

ทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงเต็มไปดว้ยโขดหิน

ท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล

ลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหิน

ชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา 

รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผ้ึงซ่ึงมีชื่อเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วัน และ 

ทัว่โลก 

   เทีย่ง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้น่ึงซีอ๊ิว + เป๋าฮ้ือ   

 จากน้ันเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมี

ชื่อเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากัน

มาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่

ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้ว

เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ี

สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ี

ยงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัมีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากน้ียงั
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มีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน  ใหทุ้กท่านได้

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน า ศูนยเ์ครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซ่ึงสามารถ

ปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร่้างกายสด

ชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทัว่โลกใหท่้านไดเ้ลือกชม 

นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอื่นใหท่้านไดเ้ลือกชม 

 

ค า่ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนี พระกระโดดก าแพง  

จากน้ันใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินตงิ เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศนูย์

รวมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ขายของฝาก กิ๊ ฟช็อป สไตล์วยัรุ่นมากมาย อิสระท่านช้

อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั 

พกัที่ โรงแรม  MIDTOWN RICHARDSON HOTEL XIMENDING หรอืเทยีบเท่า โรงแรมอยูต่รงซีเหมินตงิ 

**** ท่านใดที่สนใจเดินทางไป COUNT DOWN บริเวณแถวตึกไทเป 101 รอบนอก //หรือ อนุสรณ์

สถาน ดร.ซุนยดัเซน ทางไกดแ์ละหัวหนา้ทวัรจ์ะนัดหมายเวลา เพื่อเตรียมนัง่รถไฟ MRT ไป (ลูกคา้

จา่ยค่าMRT เอง ) ส่วนทา่นทีไ่ม่ไป ชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินตงิ บรเิวณแถวโรงแรมไดต้ามอธัยาศยั    

 

วนัทีห่ก    ไทเป –วดัหลงซาน- อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค –สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ  

   เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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จากน้ันชม วดัหลงซาน วดัท่ีเก่าแก่ที่สุดในไตห้วนั ซ่ึงขึ้ นชื่อว่าสวยงามท่ีสุดในไตห้วนัดว้ยเช่นกนั ภายในมี

วิหารสามหลงั คือวิหารดา้นหน้า วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลกัและ

วิหารท่ีอยู่ทางดา้นหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝีมือท่ี

งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารท่ีแกะสลักเป็นมงักรพันรอบ

เสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนดา้นบนหลังคาก็มีลวดลายปูนป้ัน

ยิบย่อยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวนัจะมีผูค้นมากมาย

ทั้งนักท่องเท่ียวและชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระ ท่ีน่ีอยู่เสมอๆ 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ า

ของไต้หวัน สร้างขึ้ นเพื่อร าลึกถึง คุณงามความดีของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วัน 

ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  

ครอบคลุมพื้ นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ัน

เหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนดา้นในของอนุสรณส์ถาน ส าหรบั

รูปแบบการก่อสรา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปดูว้ยกระเบื้ องสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 

4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า 

พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสญูเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ ตาม

อธัยาศยั จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน   

13.55 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่TG633 

(มีบรกิารอาหารและน ้าดื่มบนเครือ่ง) 

 16.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจจากทีมงาน . 

 

  
หมายเหต.ุ..กรณีที่ไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสทิธ์ิเฉพาะกรณีเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น 

เพราะฉะนั้นลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการ

ตอ้งด าเนินการย่ืนวีซ่าตามปกต ิ

อตัราค่าบริการ 
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ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12 ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12ปี) 

พกัเด่ียว

จา่ยเพิ่ม 

จ านวน

ท่ีนั่ง  

27 DEC – 1 JAN 2020  

TG2688 BKK-TPE  10.00-14.20 

 TG633  TPE-BKK   13.55-16.50   

40,900.- 39,900.- 38,900.- 9,500.- 31+1 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

      ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

-ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ตอ่ท่าน 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่

นับรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดัจ า

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือ

ขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
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1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื่นใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอื่นใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวันเดิม ผู้

ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนั

เชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื่นๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม

คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจ า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ

เหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดย

ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 



 
 

 
 
 

 
                 W38 SDT15  NY20 

 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. 1. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิัท ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัท  เวน้ 

แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทก ากบัเทา่นั้น   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้ง 

 


