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DAY PROGRAM B L D Hotel 

1 กรุงเทพ ฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง –เมืองเจียอ้ี - - - 
ALI- INTERNATIONAL 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

2 
เมืองเจียอ้ี –นัง่รถไฟชมอุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน – ป่าสนพนัปี – ทะเลสาบ
สองพี่นอ้ง – แวะชิมชา - หมู่บา้นญ่ีปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองเกาสง – ล่ิว
เหอไนทม์าร์เก็ต 

  - HOTEL D KHAOSUNG หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองเกาสง – วดัฝอกวงซนั –เจดียเ์สือมงักร –แวะถ่ายรูป FORMOSA 
BOULOVARD – หมู่บา้นวฒันธรรมหอกลอง - เมืองหนานโถว 

   SUNMOON HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
เมืองหนานโถว- ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา –  วดัเหวนิอู่ – วดัจงไถซานซ่ือ 
– ศูนยเ์คร่ืองส าอางค–์  ฟาร์มชิงจ้ิง – เมืองไทจง– ฝงเจ่ียไนทม์าร์เก็ต  

  - 
FULL SPRING TAICHUNG HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 
ไทจง – ไทเป - ศูนยเ์คร่ืองประดบั – บา้นพกัมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวม
ค่าข้ึนตึก)– ร้านขนมพายสบัปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน   

  - 
KING’S PARADISE TAOYUAN 

HOTEL หรือเทียบเท่า 
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6 เถาหยวน – จ่ิวเฟ่ิน – เหยห่ล่ิว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง -  กรุงเทพ     
 

วนัแรก                 กรุงเทพ ฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง –เมืองเจียอี ้                                      (-/-/-) 

13.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์ สาย
การบินไทยเวียตเจ็ท แอร์ THAI VEITJET AIR(VZ)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับอ านวยความ
สะดวกเก่ียวกบัเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ (ไม่มีบริการอาหารร้อนบน
เคร่ือง) 

16.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองไทจง เทีย่วบินที ่VZ3560 
20.30 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองไทจง  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ เมืองเจียอี ้(บริการอาหารว่างบนรถ) 
พกัที ่ โรงแรม ALI- INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่อง เมืองเจียอี ้–น่ังรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอาหลีซ่าน – ป่าสนพนัปี – ทะเลสาบสองพีน้่อง – แวะชิมชา - 

หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองเกาสง – ลิว่เหอไนท์มาร์เกต็    (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านสู่ อุทยานอาหลซีาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อยูใ่นเขตเมืองเจียอี ้ (Chiayi) ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั เป็นแหล่งผลิตชา

คุณภาพสูงท่ีข้ึนช่ือในระดบันานาชาติ คนไตห้วนันิยมเดินทางมาชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ียอดเขาในยามเชา้ท่ีน่ี 

ตามความเช่ือดั้งเดิมท่ีวา่ หมอกบนยอดเขาในยามเชา้ อุดมไปดว้ยพลงัช่ีซ่ึงก็คือพลงัลมปราณ ท่ีถือเป็นพลงั

พื้นฐานของส่ิงมีชีวติท่ีช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพ หากไดม้าชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีเขาอาหล่ีซาน จะถือวา่เป็นมงคลกบั

ชีวติ ดว้ยทศันียภ์าพสวยงามและอากาศท่ีดี ท าใหอุ้ทยานแห่งน้ี สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี จากนั้นน าคณะ

น่ังรถไฟโบราณชมอุทยานอาหลีซาน ชม สวนสนพันปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามท่ี

แตกต่างกนัไป ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกว่าร้อยปี  ภายในอุทยานยงัมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซ่ึงเป็น

ทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบท่ีน าสายน ้าจากสองจุดมารวมกนัอยูท่ี่ทะเลสาบแห่งน้ี  

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหารพืน้เมืองบนอุทยาน 

 หลงัอาหารน าท่านลงจากอุทยานอาหลีซาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ให้ท่านไดแ้วะชิม

ชาอู่หลงข้ึนช่ือให้เลือกซ้ือเป็นของฝาก  จากนั้นน าท่านสู่  หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE อดีตเป็น

บา้นพกัของทหารญ่ีปุ่นในช่วงปกครองไตห้วนั ภายในหมู่บา้นจะเป็นบา้นเก่าสไตส์ญ่ีปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบนั
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เป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยงัมีพิพิธภณัฑ์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวในอดีตของท่ีน้ีดว้ย ให้ท่านได ้

เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง และถ่ายรูปกบัววิสวยๆท่ีไม่ควรพลาดไดเ้วลาอนัสมควร    

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง เมืองทางตอนใตข้องไตห้วนัและถือว่าเป็นจงัหวดัท่ีมีคนอยู่หนาแน่นมาก

ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 รู้จกักนัดีในเมืองท่าท่ีส าคญัและใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัและยงัเป็นเมืองอุตสาหกรรมอีก

ต่างหาก (เมืองเกาสงได้อยู่ในลสิ 5 เมืองที่ดีที่สุดส าหรับการข่ีจักรยานในเอเชีย รองจากปักกิ่ง และเกียวโต)

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืน ลิว่เหอ ไนท์มาร์เกต็ เป็นตลาดไนทม์าร์เก็ตช่ือดงัท่ีสุดของเมืองเกา

สงท่ีมีเป็นตลาดถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้ต่างๆตั้งขายทั้ง 2 ขา้งของถนน และถูกรีโนเวทเพื่อให้เป็นพื้นท่ีการ

ท่องเท่ียว มีอาหารไตห้วนัขายอยูทุ่กเมนู รวมทั้งเมนูยอดฮิตต่างๆของเมืองเกาสงดว้ย  ตลาดแห่งน้ี ขายทุก

ส่ิงอยา่ง ตั้งแต่ ของกินเล่น อาหาร เคร่ืองด่ืม คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของท่ีระลึก เส้ือผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ โดยเฉพาะอาหารทอ้งถ่ินท่ีท ามาจากอาหารทะเล เพราะเกาสงเป็นเมืองท่า 

ติดทะเล 

 ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที ่ โรงแรม HOTEL D KHAOSUNG หรือเทยีบเท่า    

วนัทีส่าม  เมืองเกาสง – วดัฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร –แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD – หมู่บ้าน

วฒันธรรมหอกลอง -  เมืองหนานโถว         (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 หลงัอาหารน าท่านสักการะพระอามิตพุทธท่ี พุทธสถานฝอกวงซัน  เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากในไตห้วนั เป็น 

1 ใน 4 วดัใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัประจ าภาคใต ้ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค ์ท่ีสามารถบรรจุ  

ศาสนิกชนไดถึ้ง 1,000 คน ไฮไลทข์องท่ีน่ีคือพระพุทธรูปองคใ์หญ่สูงถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่

บนเขาลอ้มรอบดว้ยพระพุทธรูปอีก 480 องค ์มีอาณาเขตกวา้งขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก จากนั้นชม เจดีย์เสือ

มังกร ตั้งอยูภ่ายในทะเลสาบดอกบวั ห่างจากศาลาฤดูใบไมผ้ลิและศาลาฤดูใบไมร่้วงไปทางทิศใตป้ระมาณ 

700 เมตร บริเวณปากมงักรจะเป็นทางเขา้สู่ภายในเจดีย ์และบริเวณปากเสือจะเป็นทางออก สามารถข้ึนไป

ยงัชั้นบนเพื่อชมทิวทศัน์รอบ ๆ บึง ท่ีมีส่ิงปลูกสร้างและวดัต่างๆ รอบบริเวณ เจดียคู์่แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อ

เป็นท่ีระลึกแก่เทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตยก์ารเดินเขา้ไปทางปากของมงักร และเดินออกมาทาง

ปากของเสือถือเป็นเสมือนการเปล่ียนจากความโชคร้ายใหก้ลายเป็นความโชคดี 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
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 หลงัอาหารน าท่านแวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD โดมแห่งแสง ตั้งอยูภ่ายในสถานีรถไฟใตดิ้น 

MRT Formosa Boulevard Station ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่าง 2 สายรถไฟสีส้มและสีแดง เป็นงาน

ประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวอิตาลี ท่ีเป็นการ

ถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆดว้ยแนวคิดของดิน น ้ า ลม ไป เป็นสี แดง เหลือง น ้ าเงิน เขียว เป็นอีกหน่ึงไฮไลท์

ของเมืองเกาสง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง” (Ten Drum Cultural Village) ท่ี

น าเอาโรงงานน ้ าตาลร้างเก่าแก่ ท่ีสร้างข้ึนในสมัยท่ีญ่ีปุ่นเข้ายึดครองไต้หวนั ก่อนถูกทิ้งร้างหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 มาปรับปรุงและเปิดเป็นหมู่บา้นวฒันธรรมหอกลอง โดยกลุ่ม Ten Drum Art 

Percussion Group ซ่ึงไฮไลต์ของท่ีน่ีก็คือการแสดงโชวศิ์ลปะการตีกลองของไตห้วนั ท่ีน ามาผูกกบั

เร่ืองราวของโรงงานน ้ าตาลแห่งน้ี   ส่ิงท่ีน่าช่ืนชมของหมู่บา้นวฒันธรรมหอกลองแห่งน้ีก็คือการรักษา

ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ต่างๆ ของโรงงานไวแ้ละยงัปรับปรุงให้สามารถใช้งานได ้ไม่ปล่อยให้ทิ้งร้างโทรมไป

ตามกาลเวลาและไม่ตอ้งทุบทิ้งสร้างใหม่ บา้งน ามาปรับปรุงเป็นร้านกาแฟ บา้งเป็นสถานท่ีนัง่พกัผอ่นอ่าน

หนงัสือ เป็นโรงละคร ฯลฯ และนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่ีน่ียงัสามารถมาร่วมเวิร์กชอปการท ากลอง และลองฝึก

ตีกลองในท่วงท านองพื้นเมืองไดอี้กดว้ย  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) 

ตั้งอยูท่างตอนกลางของไตห้วนั และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั และเป็นเมืองเดียวท่ีไม่มีพื้นท่ีติดชายฝ่ัง

ทะเล พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูง เมืองน้ีมัง่คัง่ดว้ยทรัพยากร และทศันียภาพท่ีสวยงาม หนานโถว เป็น

แหล่งท่องเท่ียว เขตตอนกลางของประเทศ ส่วนใหญ่เป็น home stay บนเขาเป็นท่ีๆเหมาะส าหรับพกัผอ่น 

และชมทะเลหมอกยามเชา้ อากาศช่วงปรกติในฤดูร้อน จะเยน็ประมาณ 13-16 องศาเซลเซียส  

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

พกัท่ี โรงแรม SUNMOON HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัทีส่ี่ เมืองหนานโถว -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา –  วดัเหวนิอู่ – วดัจงไถซานซ่ือ – ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ –  

ฟาร์มชิงจิง้– เมืองไทจง – ฝงเจ่ียไนท์มาร์เกต็       (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  

และน าท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พร้อมกบัให้ท่านได้

กราบนมสัการรูปป้ัน พระถงัซ าจัง๋ ณ วดัพระถงัซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  
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จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่ เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่งของไตห้วนั ซ่ึงภายในจะเป็นท่ี

ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์เป็นท่ีนบั

ถือของชาวจีนและไต้หวนั รวมถึงสิงโตหินอ่อน  2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หน้าวดัซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ล้านเหรียญ

ไตห้วนั 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ วดัจงไถซานซ่ือ มีช่ือเสียงในดา้นการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิท่ีสืบทอดมาจากปรมาจารยฮุ่์ยเหนิงในจีน วดัแห่งน้ียงัไดรั้บการกล่าวขานวา่มีศาสนสถานท่ียิง่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกลั และวดัมหายานท่ีธิเบต อีกทั้งยงัเป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั สัญลกัษณ์ของวดัน้ีเป็นรูปมือถือดอกบวั วดัจงไถฉาน 

เป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 วดัของไตห้วนั เป็นวดัใหญ่ประจ าภาคกลางของไตห้วนั เป็นสถานท่ีส าหรับจารึก

แสวงบุญของชาวไตห้วนั ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่าหม่ืนล้านบาท โดยออกแบบโดยวิศวกรคน

เดียวกนั กบัท่ีสร้างตึก 101 มีโครงสร้างท่ีแข็งแกร่งมาก  เม่ือปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่าง รุนแรงท าให้

หมู่บา้นใกลว้ดัถูกกลืนหายไปแต่วดัน้ีกลบัไม่เป็นอะไรเลย นบัตั้งแต่นั้นมากผูค้นต่างพากนัเล่ือมใส่ศรัทธา

เป็นอย่างมาก น าท่านชม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเล้ียงแกะท่ีอยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ

ส่ิงก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มท่ีเล้ียงแกะ

และบริเวณชมววิ ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผสัแกะไดอ้ยา่งใกลชิ้ด เชิญท่านอิสระให้อาหารแกะ และ

ถ่ายรูปกบัแกะตามอธัยาศยั สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเยน็ตลอดทั้งปี   จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ 

เมืองไทจง (Taichung) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบั 3 ของไตห้วนั เป็นเมืองท่ีมี

แหล่งท่องเท่ียวมากมายรอให้นกัท่องเท่ียวไดไ้ปเท่ียวกนั สถานท่ีท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวไทยคงหนีไม่

พน้ ตลาดกลางคืนฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไตห้วนั มีความน่าสนใจ

อยูท่ี่ความเป็นทอ้งถ่ิน และของกินต่างๆทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ท าให้

ดึงดูดทั้งนกัท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจส าหรับคนทุกเพศทุกวยัดว้ยความท่ีฝงเจ่ีย

ไนทม์าร์เก็ตตั้งอยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลยัฝงเจ่ีย จึงมีสินคา้เก่ียวกบัแฟชัน่และวยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษาขายใน

ราคาไม่แพงมากดว้ย สินคา้ข้ึนช่ือไดแ้ก่ รองเทา้กีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , 

ADIDAS 
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ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง  

พกัที ่ โรงแรม FULL SPRING TAICHUNG HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่ห้า  ไทจง –ไทเป- ศูนย์เคร่ืองประดับ – บ้านพกัมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึก)– ร้านขนมพาย

สับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน       (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

หลงัอาหารน าคณะเดินทางสู่เมืองไทเปโดยรถโคช้(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง)  

ถึงเมืองไทเปน าท่านชม ศูนย์เคร่ืองประดับและสินค้าพื้นเมือง เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก สินคา้เกษตร

พื้นบา้น จากทุกภูมิภาค ของไตห้วนั กวา่ 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศูนยป์ระการังไตห้วนัเกรดพรีเม่ียม อญัมณี 

หยิกหินตาแมว หินเป่ยโถว น ้ าหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว สร้อยคอเวชส าอางค ์สินคา้แบรน

เนม น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ราคาถูก เส้ือผา้ แวน่ตา เป็นใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ้านพักมาดามเจียง (ซ่ือหลินกวนต่ี) คือบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดีเจียงไค

เช็คแห่งไตห้วนั ตั้งอยูใ่นอาณาบริเวณท่ีกวา้งขวาง อีกทั้งยงัมีสนามหญา้ สวนดอกไมอี้กนานาชนิดท่ีช่วย

เพิ่มสีสันให้กบับริเวณบา้นพกั นอกจากน้ี ซ่ือหลินกวนต่ี ยงัมีจุดเด่นท่ีน่าสนใจอยูท่ี่ รูปป้ันประธานาธิบดี

เจียงไคเช็คในอิริยาบทต่างๆ ท่ีมีอยูม่ากมายเรียงรายอยูร่อบๆสนามหญา้ จากนั้น น าท่านไปยงับา้นพกัของ

มาดามเจียงไคเช็ค เพื่อชมหอ้งพกัต่างๆ รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เคยใชง้านจริงในช่วงท่ีประธานาธิบดีเจียง

ไคเช็ค ด ารงต าแหน่งอยู ่  

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวช้ัน 89 ) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร 

สัญลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่

หนกักวา่ 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและน าท่านข้ึนลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุด

ในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม มาหมายหลายยี่ห้อ อาทิ 

เช่น ROLEX , CHANNEL , LOUIS VITTON ,PRADA PATEK เป็นตน้  

น าทุกท่านแวะเยี่ยมชม ร้านขนมพายสับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลม

กล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรดด้วยตวัทุกท่านเอง และ

สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น นอกจากมีขนมพายสัปปะรดแลว้ ยงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมายอาทิ



 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       
 

เช่น  ขนมพายเผือก ขนมพระอาทิตย ์ท็อฟฟ่ีแอลมอนด์ ป็อบคอร์น โมจิ  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ สินคา้ปลอด

ภาษี Duty Free ของไตห้วนั อาทิเช่น รองเทา้ แวน่ตา น ้าหอม  เป็นตน้  

น าคณะสู่  ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่า

วยัรุ่นไตห้วนั มีร้านคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์วยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้ง

สินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ 

ค ่า อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองเถาหยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีมี

ธรรมชาติอนังดงามและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศก าลงัเป็นท่ีนิยม เพื่อให้รู้จกัเขตประวติัศาสตร์ตา้ซี (Dasi) 

ระหวา่งชายฝ่ังกบัเมือง คุณจะไดพ้บกบัป่าไซเปรสโบราณและอ่างเก็บน ้าอนักวา้งใหญ่   

พกัที ่ โรงแรม KING’S PARADISE TAOYUAN HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่หก   เถาหยวน – จ่ิวเฟ่ิน – เหย่หลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง -  กรุงเทพฯ     (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านสู่ ถนนเก่าจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษตัริยก์วงสวี้  แห่ง

ราชวงศช์อง จึงมีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ  านวน

แร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้ว

เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ี

สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี 

นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าให้จ่ิวเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกคร้ัง ให้

ท่านได้เพลิดเพลินในการจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั 

เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได้ นอกจากน้ียงัมี

สินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน   

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมี

ช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้ าทะเลลมทะเล 

และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และ

รองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ้งซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  
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จากนั้นน าท่านเดินทาง กลับสู่ เมืองไทจง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเข้า

พกัผอ่นอิริยะบถ ตามจุดพกัรถ  

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ เมนู สุกี ้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวนั  

 
 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไทจง  

21.00 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวยีดเจ็ต   เทีย่วบินที ่VZ3560 

                     (ไม่มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ืองบิน) 

23.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสวสัด์ิภาพพร้อมความประทบัใจ. 
อตัราค่าบริการ 

 
อตัราค่าบริการ 

 
ผู้ใหญ่ 

 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กอายุ 2-11 
 ( เสริมเตียง ) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กอายุ 2-11  

( ไม่เสริมเตียง ) 

พกัเดียว 
เพิม่ 

20 – 25  กรกฎาคม17 22,900 22,900 22,900 6,500 
29 กรกฎาคม–3สิงหาคม17 22,900 22,900 22,900 6,500 

12 – 17 สิงหาคม 17 22,900 22,900 22,900 6,500 
26 – 31 สิงหาคม17 22,900 22,900 22,900 6,500 
31 สิงหาคม–5 กนัยายน 17 22,900 22,900 22,900 6,500 
14 – 19 กนัยายน 17 22,900 22,900 22,900 6,500 
 

หมายเหตุ     บริษัทฯมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จ ะเลื่อน
การเดินทางในกรณีที่  มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
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อตัราค่าบริการ 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มัดจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่นบัรวมวนั
เสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้า
เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถ้าผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทางผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์
ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะ
ไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 
1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวี
ซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนั 
เดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี
น ้ามนัเช้ือเพลิง และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการนี้รวม อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
-ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
- ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
- ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
- ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
- ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ  
1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท า
หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ท่า    วนัละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

-ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3% 
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4. การยกเลิก 
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยดึเงินในส่วนมดัจ า 
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  
ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่า
มดัจ าท่ีพกั  โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์
ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 30 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ 
เหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 



 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       
 

10.  ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11.  เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
14.  มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น   

 
ข้อควรระวงั : กรณถีือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยืน่วซ่ีาเข้า    ประเทศไต้หวนั กบัเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ัง 
 
 


