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NT355
ทวัรไ์ตห้วัน อทุยานอาลซีนั ลอ่งทะเลสาบสรุยิันจนัทรา 6 วัน 4 คนื (XW)
ทัวรไ์ตห้วัน , 6 วัน 4 คนื ,

FUSHIN  , SANKAI KAN HOTEL  , TALMUD HOTEL

หนานโถว - วดัจงไถฉานซอื - ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - พระถงัซมัจงั - วดัเหวนิหวู ่- เมอืงเจยีอ ี
อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน - รา้นชา - รถไฟโบราณ - ไทจง - ฟ่งเจยีไนทม์ารเ์ก็ต - ไทเป - ขนมพายสบัปะรด  

ศูนยส์รอ้ยสขุภาพ - วดัหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - รา้นคอสเมตกิ - ยา่น ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต - ผงิซี
ปลอ่ยโคมขงหมงิ - หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟิน - หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน - วดัซงซานฉอืโยว่ - ตกึไทเป101 - ยา่นซเีหมนิตงิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง

23.00 น.
นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอร ์5 ประต ู5 สายการบนินกสกูต๊ ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ
และบรกิารชว่ยเหลอืเรืองของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทังเช็คอนิรับบัตรทนัีงบนเครืองบนิ

วนัท ี2
สนามบนิเถาหยวน - เมอืงหนานโถว - วดัจงไถฉานซอื - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิหวู ่- เมอืงเจยีอี



02.15 น.
บนิลัดฟ้าสู ่ประเทศไตห้วนั โดย สายการบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW182 (ไม่มบีรกิารอาหาร และเครืองดมืบนเครือง) ใชร้ะยะเวลาบนิ 4
ชวัโมงโดยประมาณ
**สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลยีนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันนั
โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทอีกีครงั**

07.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลังจากผา่นขันตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ

แลว้นันนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมอืงหนานโถว
ถอืไดว้า่เป็นมณฑลทใีหญ่ทสีดุของประเทศไตห้วันและไดรั้บการตังชอืเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิแม่แหง่ไตห้วัน)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั 

ระหวา่งทางนําทา่น เทยีวชม วดัจงไถฉานซอื (Chung Tai Chan Monastery) ซงึถอืวา่เป็นวัดทใีหญ่ทสีดุในโลก
งบประมาณสรา้งกวา่หมนืลา้นบาท มคีวามสงู 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดยีวกันกับตกึ 101 มโีครงสรา้งทแีข็งแกร่งมาก เมอืปี 1999
เกดิแผน่ดนิไหวอย่างรุนแรงทเีมอืงหนานโถว พสธุาแยก และเกดิธรณีสบูกลนืหมู่บา้นหายไป แตวั่ดจงไถฉานนีกลับไม่เป็นอะไรเลย
สรา้งความศรัทธาใหก้ับชาวไตห้วันมาก มหีอ้งเรียนกวา่ 1,000 หอ้ง เพอืใหพ้ระสงฆไ์ดศ้กึษาพระธรรมนําทา่นกราบ นมัสการสงิศักดสิทิธภ์ายในวัด

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั

บา่ย
นําทา่นลอ่งเรือสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake)เป็นสถานททีอ่งเทยีวอกีจดุหนงึทเีป็นทนียิมของชาวไตห้วัน รอบๆ
ทะเลสาบแหง่นีจะมจีดุสําคัญททีอ่งเทยีวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร
นําทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก
และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจังทวัีดพระถังซมัจังทอัีนเชญิมาจากชมพทูวปี กรณีถา้ทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา
ทําการปิดไม่ใหทํ้าการลอ่งเรือ ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณ 50NTD/ทา่น 

แวะพักเหนือย หาของอร่อยทานททีา่เรือกอ่นขนึไป นมสัการพระถงัซมัจงั แนะ นําไขต่ม้ใบชา สตูรอาม่า
ถอืเป็นของทานเลน่อกึหนงึอย่างทคีวรคา่แกก่ารไปลมิลอง ดว้ยสตูรเฉพาะตัวของอาม่า และขันตอนทพีถิพีถัินในทกุขันตอน
ตังแตก่ารตม้ไขท่อีาม่าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพรตา่ง  ๆรวมถงึเห็ดหลนิจอื
ทําใหเ้มอืชมิไปคําแรกจะไดก้ลนิหอมของสมุนไพรพรอ้มกับรสชาดเค็มนดิหน่อยของตัวซอส รวมๆแลว้เขา้กันและอร่อยสดุ
รา้นอาม่าเป็นรา้นเดยีวทไีดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้นเกาะ และมสีาขาทนีีทเีดยีวเทา่นัน 

นําทา่นนมัสการสงิศักดสิทิธทิ ีวดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรืออกีหนงึชอืเรียกทรีูจั้กกันในนาม วัดกวนอู
เป็นวัดทมีชีอืเสยีงอกีหนงึแหง่ของไตห้วัน ตังอยู่ทเีมอืงหนานโถว เป็นทปีระดษิฐานรูปปันของศาสดาขงจอื (เทพเจา้แหง่ปัญญา)
และเทพกวนอู(เทพเจา้แหง่ความซอืสตัย)์ เป็นทนียิมในหมู่นักทอ่งเทยีวและคนไตห้วัน หากใครทไีดม้าเยือนยังเมอืงหนานโถว
จะตอ้งไม่พลาดทจีะมาสกัการะสงิศักดสิทิธ ิณ วัดแหง่นี นําทกุทา่นเยียมชม ภายในวัดทกุทา่นจะพบกับสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ตังอยู่ดา้นหนา้ของวัด
มมีูลคา่มากถงึ1 ลา้นเหรียญไตห้วัน ซงึแสดงใหเ้ห็นถงึพลังของความยงิใหญ่ และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด
ทกุทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสรุยัิน-จันทราเพราะวัดเหวนิหวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนงึจดุพกิัดทสีามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ย่างสวยงาม
จากนันนําทกุทา่นไปยังภายในวัดเพอืสกัการะบชูาสงิศักดสิทิธภิายในวัด ซงึจะแบง่ออกเป็น 3 จดุดว้ยกัน ดังนี
จดุทหีนงึ : องคเ์ทพเจา้กวนอู ในทา่นังบนบัลลังค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกยีวกับเรืองของประสบความสําเร็จในหนา้ทกีารงาน
กจิการเจรญิรุ่งเรือง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจดุนีคนไตห้วันมักนยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงนิ มาวนรอบกระถางธปู 3
รอบ เพอืเป็นการเรียกเงนิเรียกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว
จดุทสีอง :หรือวหิารอู่เฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอูในทา่นังบนบัลลังคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจอื ตรงจดุนีมักนยิมขอพรเกยีวกับการศกึษา การเรียน
หรือเกยีวกับสตปัิญญา
จดุทสีาม : หรือวหิาร ตา้เฉงิ เป็นทปีระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจอื ตรงจดุนีมักนยิมขอพรเกยีวกับการศกึษาการเรียนหรือเกยีวกับสตปัิญญา
หลังจากนันนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอ ี(Chiayi) เมอืงทถีูกลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาและทะเล
เจยีอเีป็นเมอืงทมีแีหลง่ธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลกถงึ 3 อุทยาน ซงึทัง 3
อุทยานนันมทัีศยนียภาพทโีดดเดน่และสวยงามแตกตา่งกันไป “จากภเูขาสูท่รีาบ จากทรีาบสูว่วิทะเล”

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ

ทพีกั



SANKAI KAN HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงเจยีอ ี- รา้นชา - อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน - เมอืงไทจง - ฟ่งเจยีไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิไร่ชาอาลซีานทมีชีอืเสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม 

จากนันพาทา่นแวะชมิชาอาลซีานท ีรา้นชา (Tea Shop)ชาทขีนึชอืทสีดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม
มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมันปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน ้าํทะเล
และเป็นของฝากทคีนไทยนยิมซอืกลับเป็นของฝากเดนิทางตอ่สูอุ่ทยานแหง่ชาตอิาลซีาน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลซีาน

บา่ย
หลังอาหารกลางวันนําทา่นชมจดุทอ่งเทยีวสําคัญตา่งๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซงึเป็นอุทยานทมีคีวามสวยงาม และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน
อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)เป็นอุทยานทมีสีวยงาม มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก
และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน ใหท้า่นเดนิชมดมืด่าํกับธรรมชาตขิองป่าศักดสิทิธอิาลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั
อายุกวา่ 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4
ทา่นจะไดพ้บสชีมพขูองดอกซากรุะทจีะบานสะพรังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ (ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี
เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบง่บาน ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ) กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณ
250NTD/ทา่น 

จากนันนําทา่นนัง รถไฟโบราณ เพอืชมววิธรรมชาตสิองฝังขา้งทาง โดยรถไฟสายนีถูกสรา้งขนึโดยชาวญปีุ่ นเพอืใชใ้นการลําเลยีงไม ้

และเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทเีป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา
เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา 

นําทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟ่งเจยี ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตังอยู่ทเีมอืงไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจยี
โดยตลาดแหง่นีถอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทใีหญ่ทสีดุในไตห้วัน มขีองขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปปิงกันอย่างจใุจ ไม่วา่จะเป็น เสอืผา้ รองเทา้
กระเป๋า เครืองสําอางค ์อกีทังอาหารทอ้งถนิ หรืออาหารนานาชาตแิบบ Street Food
มากมายทดีงึดดูนักทอ่งเทยีวใหเ้ขา้มาชมิลมิรสของความอร่อย และทสํีาคัญและพเิศษสดุๆ
ตลาดแหง่นีนันมสีนิคา้แบรนดท์มัีกจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสดุ  ๆอย่างเชน่Onitsuka Tigerลดราคาเยอะทสีดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทสีดุในไตห้วัน
มาฟ่งเจยี ไนทม์ารเ์ก็ต แนะนํารา้นรองเทา้ ABC Mart ศนูยร์วมรองเทา้แบรนดต์า่ง  ๆเชน่ Onitsuka Tiger Adidas Nike Converse เป็นตน้
บางรุ่นภายในรา้นถอืไดว้า่มรีาคาทถีูกกวา่เมอืเทยีบกับรุ่นนันๆในไทย

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํ ณ ฟ่งเจยีไนทม์ารเ์ก็ตใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทานตามอัธยาศัย

ทพีกั
TALMUD HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงไทเป - รา้นพายสบัปะรด - รา้นสรอ้ยสขุภาพ - วดัหลงซานซอื - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - รา้นคอสเมตกิ -
ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทังการศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นคน 



นําทา่นเลอืกซอืของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด
เป็นตน้) 

จากนันนําทา่นแวะชม ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium Shop)ทเีป็นเครืองประดับเพอืสขุภาพ มทัีงแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ
มคีณุสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทังมชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง
เครืองประดับล ้าํคา่ของชาวไตห้วันตังแตโ่บราณ 

นําทกุทา่นไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดทเีกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงของคนไตห้วัน วัดแหง่นีมอีายุราวๆเกอืบ 300 ปี
คนนยิมมาขอพรเรืองการงาน การเรียน ทสํีาคัญเรืองความรัก เชอืกันวา่ใครทไีม่ประสบความสําเร็จเรืองความรัก ใหข้อพรกับเทพเฒา่จันทรา
ทวัีดแหง่นี แลว้ความรักจะกลับมาดขีนึ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสยีวหลงเปา

บา่ย
จากนันนําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค
ซงึใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 แสนตารางเมตร
ทา่นสามารถชมชวีประวัตแิละรูปภาพประวัตศิาสตรสํ์าคัญทหีาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถานโดยภายในจะมรีูปปันทําจากทองสมัฤทธปิระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่นังขนาดใหญ่ทมีใีบหนา้ยมิแยม้
และจะมทีหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลาและทกํีาแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู่ 3 คํา คอื
จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทชีนัลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัตขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค
อกีทังยังมกีารจัดโชวส์งิของเครืองใช ้รวมถงึภาพถ่าย และอกีหนงึพเิศษหากใครไดม้าเยียมทแีหง่นีคอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีกุๆตน้ชวัโมง
ตังแตเ่วลา 10:00 น. -16:00 น. ของทกุวัน 

หลังจากนันนําทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop)ทมีเีครืองสําอางรวมถงึพวกยา / น ้าํมัน /
ยานวดทขีนึชอืของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างเต็มที

จากนันนําทา่นสนุกสนานกับการชอ้ปปิงใน ยา่น ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market)เป็นตลาดกลางคนืทถีอืวา่ใหญ่ทสีดุในกรุงไทเป
และมชีอืเสยีงโดง่ดังอกีดว้ย โดยตลาดแหง่นีทา่นสามารถเลอืกซอืของกนิ ของฝาก เสอืผา้ รอ้งเทา้ เครืองสําอาง กระเป๋า หรืออนืๆ
อกีมากมายดว้ยความทตีลาดแหง่นีเดนิทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของทานหลากหลายมากมาย
อยู่บรเิวณชนัใตด้นิ หรือเรียกวา่ SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของททีกุทา่นไม่ควรพลาดยังทแีหง่นีเมอืมาเยือน ไดแ้ก่
ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR ซงึทไีตห้วันราคาถูกกวา่ทขีายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทังยังถอืไดว้า่เป็นตน้กําเนดิของไกท่อดยักษ์เลยก็วา่ได ้
นอกจากยังมชีานมไขมุ่ก เตา้หูเ้หม็น หรือพวกของทอดตา่ง  ๆ

แนะนําของทานอรอ่ยๆ ไกท่อดยกัษ ์HOT-STARรา้นไกท่อดชอืดงัทเีป็นทนียิมในนกัทอ่งเทยีวและคนไตห้วนั
ทรีา้นนไีกท่กุชนิจะทอดสดใหมต่ลอด ตวัเนอืไกม่ขีนาดแผน่ใหญแ่ละนุม่มาก สว่นตวัแป้งกรอบอรอ่ยไมห่นาจนเกนิไป

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํ ณ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ตใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทานตามอัธยาศัย

ทพีกั
FUSHIN HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงผงิซ ี- หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟิน - ปลอ่ยโคมขงหมงิ - ถนนโบราณจวิเฟิน - วดัซงซานฉอืโยว่ - ตกึไทเป 101 - ยา่นซเีหมนิตงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พาทา่นมุ่งหนา้สู ่เมอืงผงิซ ี(Pingxi)หรือทรีูก้ันในชอืเสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนีมชีอืเสยีงโดง่ดังมาจากภาพยนตรรั์กโรแมนตกิเรือง YOU ARE
THE APPLE OF MY EYE
เนืองจากสถานทแีหง่นีเป็นหนงึในฉากทปีรากฏในภาพยนตรเ์รืองนีจงึทําใหท้นีีไดช้อืวา่เป็นหนงึในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว

และอกีหนงึสถานททีอียู่ในเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟิน (Shifen Old Street) เป็นหมู่บา้นเล็ก  ๆตังอยู่ในพนืทขีองเมอืงผงิซี
เป็นหมู่บา้นทมีทีางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น ถอืวา่เป็นหมู่บา้นทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทังทแีหง่นียังขนึชอืในเรืองของการปลอ่ยโคมลอย
หรือ โคมขงหมงิ โดยทกุๆปี ทแีหง่มจีะมกีารจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซยีว หรือวันท ี15 ของเดอืน 1 



จากนันพาทกุทา่น ปลอ่ยโคมขงหมงิ หัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถนิจะทําการแจกโคมขงหมงิใหท้กุทา่น โดยจะแบง่เป็น 4 คน ตอ่ 1 โคม
นอกจากนีทกุทา่นยังสามารถเดนิชม หรือเพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหารทอ้งถนิ หรือขนมชอืดังไอศครีมถัวตัด และรา้นขายของทรีะลกึมากมาย 

แนะนําของอรอ่ย ไอศครมีถวัตดั ไอศครมีรสกะททิเีขม้ขน้ถงึใจ โรยดว้ยถวัตดัททํีาขนึสดๆ
เมอืทานคูก่นักบัไอศครมีเขา้กนัไดด้แีบบลงตวัสดุๆ เป็นอกีหนงึขนมทมีาเยอืนไตห้วนัตอ้งลมิลอง 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน (Jiufen Old Street) ทตัีงอยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จวิเฟิน
ปัจจบัุนเป็นสถานททีอ่งเทยีวทเีป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดังเดมิของรา้นคา้
รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดตี ชนืชมววิทวิทัศน ์รวมทังเลอืกชมิและซอืชาจากรา้นคา้
มากมายทังนีหมู่บา้นโบราณจวิเฟินยังเป็นทตีามรอยของสาวกการต์นู เรือง SPIRITED AWAY การต์นูอนเิมชนัชอืดังของญปีุ่ น
ทไีดนํ้าฉากตกึโคมไฟในหมู่บา้นโบราณจวิเฟินดําเนนิเรืองอกีดว้ย 

แนะนําของอรอ่ย
บวัลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วนับวัลอยของไตห้วนัจะชนิใหญก่วา่และเนอืหนบึกวา่มากแตล่ะสก็ีคนละรสชาดและมคีวามหนบึไมเ่ทา่กนัสว่นน้าํเชอืมจะเป็นน้าํถวัเขยีวหอมหวานสามารถสงัไดท้งัแบบรอ้นและแบบเย็น

เทยีง
อสิระอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้นโบราณจวิเฟินใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทานตามอัธยาศัย

บา่ย
หลังจากนันพาทกุทา่นไปยัง วดัซงซานฉอืโยว่ (SongshanCiyou Temple) ซงึถอืเป็นวัดทเีกา่แกข่องเมอืงไทเป
โดยวัดแหง่นีสรา้งขนึเพอืสกัการะบชูา เจา้แม่ทับทมิ หรือเทพธดิาแหง่ทอ้งทะเลวัดซงซานฉือโย่วประกอบไปดว้ยวหิารหลักขนาดใหญ่
มคีวามสงูถงึ 6 ชนั โดยภายในวหิารจะมเีทพตามลัทธเิตา๋ตา่ง  ๆประดษิฐานมากมาย อกีทังวัดนียังถอืไดว้า่เป็นวัดทมีคีวามละเอยีดสวยงาม
เนืองจากภายในวัดจะประกอบดว้ยงานแกะสลักมากมาย
อกีทังวัดแหง่นีมคีวามเชอืกันวา่ไดม้พีระจากลัทธเิตา๋เดนิทางผา่นมาพรอ้มกับนํารูปปันของเจา้แม่ทับทมิมาดว้ย
และมกีารขอเงนิบรจิาคจากชาวบา้นเป็นเวลาถงึ 10 ปี จงึจะสามารถเรมิตน้สรา้งวัดแหง่นีขนึมา
และคนไตห้วันเชอืวา่ความศักดสิทิธขิองวัดทําใหนํ้าพาความเจรญิมาสูย่่านซงซาน ทําใหท้แีหง่นีเป็นหนงึในย่านการคา้ทสํีาคัญของเมอืงไทเป

จากนันนําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทมีคีวามสงูเป็นอันดับ 5
ของโลกในปัจจบัุน (อันดับในปี 2016) ซงึมคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซงึดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทรีวบรวมรา้นคา้แบรนดดั์งระดับโลกไวม้ากมาย
อาท ิ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 เป็นตน้ 
กรณีททีา่นตอ้งการขนึตกึไทเป 101 ชมววิชนั 89กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทลีว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตวัขนึตกึไทเป 101 ชนั 89
ราคาประมาณ 600 NTD/ทา่น 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตังอยู่ในเมอืงไทเป ทแีหง่นีเปรียบเสมอืน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ
เป็นแหลง่รวมแฟชนัททัีนสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมขีองมากมาย โดยเฉพาะสนิคา้แฟชนั เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืองสําอาง
หรือของกฟิชอ้ปมากมายทมีใีหอั้พเดทแฟชนัเรือยๆไม่วา่จะเป็นของทมีแีบรนด ์หรือไม่มแีบรนด์
อกีทังสนิคา้มแีบรนดข์องทนีียังถอืไดว้า่มรีาคาทถีูกเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิงกันอย่างจใุจ 

แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขนึชอือกีหนงึอยา่งของไตห้วนั ถงึจะมกีลนิเหม็นแตอ่รอ่ยอยา่บอกใครเชยีว
ดว้ยรสชาดของซอสทกีนิคูก่บัเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ แกลม้ดว้ยผกัดองสตูรเฉพาะของไตห้วนัรสชาดมนัเขา้กนัดอียา่งลงตวั

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํ ณ ย่านซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทานตามอัธยาศัย

ทพีกั
FUSHIN HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง

09.45 น.



บนิลัดฟ้า กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW181 (ไม่มบีรกิาร อาหารและเครืองดมืบนเครือง) ใชร้ะยะเวลาบนิ 4
ชวัโมงโดยประมาณ

12.25 น.
เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ
**สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลยีนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันนั
โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทอีกีครงั**

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี26 กันยายน 2562 เวลา 15:35 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

•  คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กก.

• คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื 3 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัท  ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอื รายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ท่านเพอืสาํรองทนัีง

• นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซไีมช่ําระเงนิ
หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังนี
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ
การจองทพีกัฯลฯ

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ



หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมด

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํ นําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ีมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคาํนงึถงึ ความปลอดภยัของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีว ทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• อตัราคา่บรกิารนคีาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอตัรา แลกเปลยีน เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ ไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิด สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่าน ละ 1 ใบเท่านัน
ถา้ สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน
• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีาํรองขนึไปบนเครอืงบนิดงันี
• แบตเตอรสีาํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจีํากดั ไดแ้กแ่บตเตอรสีาํรองทมีคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 m Ah
หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน

• แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 m Ah หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น

• แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 m Ah หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทุกกรณี

• หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณี
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