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ก าหนดการเดนิทาง ต.ค. 62 – ม.ีค. 63  

วนัแรก  กรงุเทพฯ   สนามบนิเถาหยวน – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

05.00 น. สมาชกิทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์ D ประต ู 3 สาย

การบนิ THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรบัทุก

ทา่น 

07.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป...โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG634 

11.55 น. ถงึทา่อากาศยานเถาหยวน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

เทีย่ง   บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง เบอรเ์กอร+์ชานมไขม่กุ (บนรถ) 

จากนัน้น าทา่นมุ่งหนา้สู ่เมอืงไทจง เป็นเมอืงใหญอ่ันดับที ่3 ของไตห้วัน ตัง้อยู่ในภาคตะวันตก

ของเกาะไตห้วัน (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 2ชัว่โมง) ปัจจบุันเมอืงไทจง เป็นศนูยว์ัฒนธรรม

การศกึษา เศรษฐกจิและการคมนาคมและในขณะเดยีวกันก็เป็นศูนยวั์ฒนธรรมทางพุทธศาสนา

ของ และนอกจากนี้ เมอืงไทจงยังเป็นเมอืงหนึง่ทีส่ะอาดเรยีบรอ้ย จนไดร้ับขนานนามวา่เป็นเมอืง

ทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วันอกีดว้ย น าท่านชม หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผา่นศกึใน

ยคุสงครามกลางเมอืงของจนีทีล่ีภ้ยัมาอยูก่ันทีไ่ตห้วัน ซึง่สรา้งขึน้อยา่งง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่

ไดร้ับการเพน้ท์เป็นลวดลายต่างๆดว้ยสสีันสดใสตามผนังและกาแพงในหมู่บา้นจนเป็นทีส่นใจ

ของบคุคลทั่วไปทาใหม้ชีือ่เสยีงจนกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจงไปในทีส่ดุ 

เย็น   บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ  ภตัตาคาร Banana ภตัตาคารโบราณยอ้นยุคสูปี่ 1960  

หลังอาหารน าทา่นสู ่ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคนืทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงไทจง  ให ้

ทา่นไดอ้สิระกับการชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้สิง่ของทีถู่กใจ ท่านทีช่ ืน่ชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER 

พลาดไมไ่ดท้ีน่ี่ราคาถกูกวา่เมอืงไทยแน่นอน 

พกัที ่: CITY SUITES  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่   
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วนัทีส่อง    ไทจง – หนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิอู ่–หมูบ่า้น

วฒันธรรม 9 ชนเผา่ + น ัง่กระเชา้ –  เมอืงเจยีอี ้

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา  ซึง่ไดร้ับการกลา่วขาน

ว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วันตัง้อยู่ในเขตของซันมูล

เลคเนชั่นแนลซนีิกแอเรยีซึง่ทางการท่องเที่ยวไตห้วันไดก้่อตัง้ขึน้เมื่อวันที ่24 มกราคม 2000 

เพือ่บูรณะเมอืงจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมือ่วันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทาง

ธรรมชาตจิากผนืน ้าสูย่อดเขาทีนั่บจากความสงูระดับ 600-2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร 

เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ลักษณะภูมปิระเทศทีโ่ดดเด่น ท าใหต้ัวทะเลสาบ

มองดูคลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะว่า  “สุรยินัจนัทรา” 

ใหท้่านดืม่ด ่ากับบรรยากาศรมิ ทะเลสาบสรุยิันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งเดยีว

ของไตห้วัน จากนัน้น าทา่นขึน้สู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการอัฐขิอง พระถังซมัจ๋ัง ทีไ่ดอ้ัญเชญิ อัฐิ

ธาตกุลับมาทีว่ัดเสวยีนกวง เมือ่ปี ค.ศ.1965 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นขึน้ฝ่ังเดนิทางไปกราบไหว ้

สิง่ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิอู่ซึง่หมายถงึศาสดาขงจือ่เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้

แหง่ความซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัวทีต่ัง้อยูห่นา้วัด ซึง่มมีลูคา่ถงึตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ 

เทีย่ง    บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี

บา่ย     น าท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้าขา้มภูเขาสู่ หมู่บา้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า ท่านจะไดช้มโชว์ระบ า

พืน้เมอืงโชวว์ัฒนธรรมของชนเผา่ดัง้เดมิตา่งๆบนเกาะไตห้วันจากนัน้น าทา่นน ัง่กระเชา้ลอยฟ้า 

สูโ่ซนสวนสนุกอันทันสมัยที่มีเครื่องเล่นหลากหลายใหท้่าน ไดส้นุกสนานกันอย่างเต็มที่ตาม

อัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้

เย็น    บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ  ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ ไกอ่บโอง่  

พกัที ่:          RENLILAKE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เจยีอี ้–  อุทยานเขาอาหลีซ่นั + น ัง่รถไฟโบราณ – เกาสง – สถาน ีFormosa 

Boulevard – ลิว่เหอไนทม์าเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ อุทยานแหง่ชาตเิขาอาหลีซ่นั ระหวา่งทางชมทัศนียภาพทีแ่สนสวยงามสอง

ขา้งทางของตน้ไมใ้หญเ่ขยีวขจ ี  เขา้ชมอทุยานแหง่ชาตเิขาอาหลีซ่นัซึง่เป็นจดุทอ่งเทีย่วที่

ส าคัญและสวยงามอกีทีห่นึง่ของไตห้วันทีท่กุทา่นไมค่วรพลาดน าทา่นเทีย่วชมธรรมชาต ิ   บน

เทอืกเขาอาหลีซ่นั สมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์ชืน่ชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญท่ีม่อีายกุวา่  3, 000 ปี ฯลฯ 

ภายในอทุยานยังม ี ทะเลสาบสองพีน่อ้ง ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอยา่งมาก เป็น

ทะเลสาบทีน่ าสายน ้าจากสองจดุมารวมกันอยูท่ีท่ะเลสาบแหง่นี้ พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสน

พนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์ มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกันไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายุ

มากกวา่รอ้ยปี ระหวา่งทางน าทา่นแวะชมิชาอหูลงขนานแทจ้ากยอดเขาอารซีนั น าทา่น น ัง่รถไฟ

โบราณอาหลีซ่นั ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยญีปุ่่ นปกครองไตห้วันและเป็นรถไฟโบราณทีเ่หลอืเพยีง 3 

แหง่ในโลก 

เทีย่ง    บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ หอ้งอาหารบนอาหลีซ่นั 

แลว้น าท่านมุ่งหนา้สูเ่มอืงเกาสง (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช ัว่โมง) จากนัน้น า

ท่านชมสถานรีถไฟ Formosa Boulevard  ณ เมืองเกาสง ไดร้ับฉายาว่า Dome Of 

Light เป็นงานศลิปะทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ออกแบบโดยศลิปินชาวเยอรมัน Narcissus Quagliata 

ใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 30 เมตร สือ่ถงึวัฏจักรต่างๆทีเ่กดิขึน้ในโลก

มนุษย ์จากนัน้น าท่านสู ่ลิว่เหอไนทม์ารเ์ก็ต  อสิระในการชอ้ปป้ิง มอีาหารเลศิรสหลากหลาย 

สามารถหารับประทานไดท้ีต่ลาดลิว่เหอ แหง่นี้ ทีน่ี้มทีัง้สะเต๊ก ซปุปลา และกว๋ยเตีย๋วพืน้เมอืง ซึง่

มรีาคไมแ่พง อาหารปลาทะเลยา่งทีข่ ึน้ชือ่ สามารถหาซือ้ไดใ้นตลาดแหง่นี้   

ค ่า         บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ  ภตัตาคาร 

พกัที ่: CITY SUITES KAOSIUNG CHENAI 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เจดยีม์งักรเสอื – Pier 2 Art – พายสบัปะรด  – วดัฝอกวงซนั – สวนสนุก E-DA 

WORLD (ไมร่วมคา่บตัรเขา้สวนสนุก) + SHOPPING OUTLET MALL  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เจดยีม์งักรเสอื (Dragon Tiger Tower) มีรูปปั้นมังกรและเสอืค ารามขนาดใหญ่

ตัง้อยู่อย่างเด่นสะดุดตา โดยทีท่างเขา้จะเป็นรูปปากมังกร และทางออกจะเป็นรูปของปากเสอื 

ชาวทอ้งถิน่เชือ่กันว่า หากใครที่เดนิลอดปากของมังกรหิน และเดนิออกจากปากของเสอืจะ

เปลีย่นความโชครา้ยกลายเป็นความโชคด ีนอกจากนี้ท่านยังสามารถขึน้ชมววิดา้นบนของเจดยี ์

ซึง่จะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ทีม่ีฉากหลังเป็นภูเขาทีส่วยงามมากทเีดยีว จากนั้นน า

ทา่นสูจ่ากนัน้น าทา่นเขา้สู ่ศนูยศ์ลิปะทา่เรอื (The Pier2 Arts Center) เป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว

สดุฮปิขนาดใหญ่ของเมืองเกาสงและมีพืน้ที่รวบรวมผลงานทางดา้นศลิปะมีรูปปั้นและผลงาน

ประตมิากรรมตัง้อยูม่ากมายโดยรอบ เป็นพื้นทีพั่กผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงในชมุชนยา่นนี้และ

เป็นตลาดนัดศลิปะส าหรับวางขายงานศลิปะสรา้งสรรค์ต่างๆ อกีดว้ย น าท่านสู่ รา้นขนมเคก้

พายสปัปะรด อสิระเลอืกชมิเลอืกชอ้ปป้ิงขนมของฝากทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วัน ไมว่า่จะเป็นพายเคก้

สบัปะรด ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลศิ ขนมโมจสิตูรดัง้เดมิไตห้วัน ขนมพระอาทติย ์ฯลฯ    

เทีย่ง         บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร   อาหารพเิศษ สุกีเ้ชยีนเย ่ 

แลว้น าท่านเดนิทางสู ่วดัฝอกวงซนั วัดทีม่ปีระวัตศิาสตรม์ายาวนาน น าทา่นสักการะพุทธสถาน

โฝวกวงชัน วัด แห่งนี้ม ีชือ่เสยีงมากในไตห้วัน โดยเฉพาะการประกอบธรรม วัดแหง่นี้ยังมอีาณา

เขตกวา้งขวางปกคลุมภูเขาทัง้ลูก นอกจากมีอาณาบรเิวณมากมายแลว้ภายในตัววัดยังมี การ

ก่อสรา้งโบสถท์ี่สวยงาม และรูปปั้นพระอรหันตห์ลายรอ้ยองค์ น าท่านชม อนุสรณ์พระพุทธเจา้ 

สรา้งตามรูปแบบพุทธคยา ของอินเดีย  เดินทางเขา้สู่ อาณาจกัร EDA WORLD สถานที่

ท่องเทีย่วใหม่ ดนิแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัย บนเนื้อทีก่ว่า8600 ตารางเมตร มีรา้นคา้ถงึ 

123  รา้นคา้  , อาคารสแควรไ์ดถ้กูออกแบบใหเ้ป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตรอ้น พรอ้มทัง้รวบรวม

ภตัตาคารชือ่ดัง,  เวทกีารแสดงและตลาดนัด ,  ใหบ้รรยากาศความคกึคักสนุกสนาน ,  ภายในถกู

ตกแตง่ใหม้คีวามสวยงามทันสมัย,  ตัวหา้งสรรพสนิคา้เป็นสถาปัตยกรรมสไตลโ์มเดริค์ลาสสกิ 

สนุกสดุเหวีย่งกับเครือ่งเลน่อนัทนัสมยักวา่ 47 ชนดิ อาทเิชน่ เครือ่งเลน่กังหันหมนุทีม่คีวามสงู 

 

 

 

 



STG15 ไตห้วนัเกนิคาด รอบเกาะไตห้วนัตวัจรงิ คร ัง้เดยีวจบ ครบไตห้วนั 8 วนั 7 คนื TG 

จากพืน้ 55 เมตร ,เรอืเหาะสงู 33 เมตร , อกีทัง้มรีถไฟเหาะรูปตัวUแห่งเดยีวในเอเชยี ซึง่จะท า

ใหค้ณุไดส้มัผัสความเสยีวและความตืน่เตน้บนกลางอากาศ อยา่งไมรู่ล้มื หรอื ทา่นทีช่ ืน่ชอบ 

การชอ้ปป้ิงก็ม ีโซน OUT LET MALL ขนาดใหญ ่เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดด์ังชัน้น าของโลก

เพื่อใหทุ้กท่านไดม้คีวามสุขกับการชอ้ปสนิคา้กับส่วนลดราคาสุดพเิศษมากมาย บนพื้นที่กว่า 

58,000 ตารางเมตร รวบรวมรา้นคา้สนิคา้แบรนดด์ังกว่า 300 แบรนด ์, อาท ิGucci, YSL, A / X, 

DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอืน่ ๆ   เพือ่ใหค้ณุไดซ้ือ้สนิคา้แบรนด์

ทีค่ณุชืน่ชอบในราคาพเิศษสดุๆ 

อสิระใหทุ้กทา่นเลอืกกจิกรรมทีช่อบสนกุกนัอยา่งเต็มทีภ่ายในอาณาจกัร EDA WORLD 

(ไมร่วมคา่บตัรเขา้สวนสนุก) 

 เย็น         อสิระอาหารค า่ภายใน EDA WORLD  

        น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกัที ่: EDA SKYLARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เกาสง  – อุทยานเขิน่ตงิ  – เมาป๋ีโถว – ประภาคารเออ๋หลวนป้ี – ไถตง    

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านมุ่งหนา้สู่อุทยานแห่งชาตเิข ิน่ตงิ (ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2ชั่วโมง) เป็น

อุทยานแห่งชาตทิีเ่ป็นทีน่ิยม ตัง้อยู่ทางใตส้ดุของไตห้วัน ภมูทิัศน์ของที่นี่เป็นหาดทราย และ

ภเูขากับทุง่หญา้ทีส่วยงาม เขิน่ตงิมทีรัพยากรธรรมชาต ิทีอ่ดุมสมบูรณ์ และยังมแีหล่งท่องเทีย่ว

ทีน่่าสนใจอกีหลายแหง่ทีค่ณุสามารถสนุกสนานเพลดิเพลนิและชืน่ชมกับความงามของธรรมชาต ิ 

เป็นอีกแห่งที่คุณสามารถเพลดิเพลนิความสวยงามทอ้งทะเลชืน่ชมทัศนียภาพเก็บภาพความ

ประทับใจ  จากนัน้น าทา่นแวะชม เมาป๋ีโถวหา่งจากหาดทรายสขีาวประมาณ 3.5 กม. บรเิวณนี้มี

หนา้ผารปูร่าง คลา้ย แมวน่ังยองๆ  จงึไดช้ือ่เมาป๋ีโถว ภมูปิระเทศชายฝ่ังทะเลทั่วไปถูกกัดเซาะ

จากคลืน่และลม ท าใหเ้กดิการกัดกรอ่นของหนา้ผา และ ถ ้าต่างๆเกดิเป็นรปูทรงทีแ่ปลกตา อสิระ

เก็บภาพความประทับใจ พรอ้มรับลมชมววิทะเลตามอัธยาศัย 

เทีย่ง    บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเล 

แลว้น าท่านเยีย่มชมประภาคารเอ๋อหลวนป้ีทีต่ัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตเิขิน่ตงิเป็นประภาคารมี

ชือ่เสียงทางประวัติศาสตร์ ประภาคารที่ถูกสรา้งขึน้ระหว่างมหาสมุทรแปซฟิิกและช่องแคบ

ไตห้วัน ซึง่มทีัศนียภาพทีส่วยงาม. ประภาคารเออ๋หลวนป้ีไดฉ้ายาว่า "แสงของเอเชยีตะวันออก" 

เพราะมันคอืประภาคารมีประสทิธภิาพมากที่สุดในหมู่กระโจมไฟของไตห้วันและยังถูกใชเ้ป็น

สญัลักษณ์แทนจดุใตสุ้ดของไตห้วนัอกีดว้ยจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไถตง 

เย็น    บรกิารอาหารมือ้เย็น ณ ภตัตาคาร 

          น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกัที ่: HOYA RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก ไถตง – ลติเติล้เหยห่ลิว่  – สายน า้ไหลยอ้น – ซานเซยีนไถ – Monument marking 

the Tropic of Cancer – สอืทผีงิ   

 

 

 

  

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นสู ่ ลติเติล้เหยห่ลิว่  ตัง้อยูท่างชายฝ่ังตะวันออกของเมอืงไถตง จดุทอ่งเทีย่วทาง

ใตเ้นื่องจากภมูปิระเทศและประเภทหนินั้นมีลักษณะแปลกๆทีเ่กดิจากการกัดเซาะมานานจาก

เกรยีวคลืน่ ทีม่ีลักษณะคลา้ยกันกับเหย่หลิว่ จงึเรยีกว่า ลติเติล้ Yehliu ทีน่ี่มแีนวปะการังขนาด

ใหญ่ หนิซอ้นและภมูทิัศน์ทางทะเลเป็นทีน่่าประทับใจในวันทีส่ภาพอากาศทีด่ที่านสามารถมอง

จากจดุชมววิ เห็นเกาะสเีขยีวไดช้ดัเจนเป็นระยะทางไกลถงึ 32 กโิลเมตร การกอ่ตัวของภมูทิัศน์

ธรรมชาตทิีส่วยงาม เป็นสถานทีท่ีด่สี าหรับพักผ่อนหยอ่นใจ แลว้พาทา่นไปชม สายน า้ไหลยอ้น  

ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาตขิองกระแสน ้าที่ไหลขึน้ทวนทศิทางกับแรงโนม้ถ่วงของโลก 

เพือ่ใหท้่านไดค้น้หาค าตอบความลกึลับของธรรมชาตแิห่งนี้ จากนัน้น าท่านสูซ่านเซยีนไถ ชม

ววิสะพานแปดโคง้และเกาะซานเซยีนไถ เชือ่กันวา่มเีซยีน 3 ใน 8 องคเ์คยมาพ านักอยูใ่นบนเกาะ

แห่งนี้ และสะพานแปดโคง้เป็นตัวแทนของมังกรที่ไดค้าราวะเซียนทัง้ 3 องค์  ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับบรรยากาศความงามของทอ้งทะเลมหาสมทุรแปซฟิิคทีส่วยงามไมเ่หมอืนกับทีอ่ืน่ 

เทีย่ง       บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านสู่ Monument marking the Tropic of Cancer  จากทัง้หมดมี 9 

แหง่ในโลก  ซึง่  3 แห่ง อยูใ่นไตห้วัน และสองแหง่นัน้อยูท่ีฮ่วาเหลยีน  เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้

เพือ่แสดงจดุทีเ่สน้ Tropic of Cancer  พาดผา่นไตห้วัน ซึง่จากทีน่ี่ทา่นสามารถมองไปถงึชายฝ่ัง

ทะเลไดอ้กีดว้ย  แลว้น าท่าน แวะชมทัศนียภาพ ณ  สอืทผีงิ จุดชมววิในฮัวเหลยีนมณฑลทาง

ตอนใต ้ภมูทิัศน์ทีม่หีนิขนาดเล็กใหญแ่ตกตา่งกัน ซึง่เกดิจากการซดัสาดของคลืน่ทะเลท าใหเ้กดิ

เป็นรูปทรงคลา้ยขัน้บันได จงึไดช้ือ่ว่า สอืทีผงิ พื้นทีท่ัง้หมดเป็นพื้นทีเ่รียบชายฝ่ังทะเล ในภูมิ

ประเทศทีน่ ้าทะเลมคีวามอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างด ี แนวปะการัง, หนา้ผาทะเล ฯลฯ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ สอื ท ีผงิ มชีายฝ่ังทีอุ่ดมสมบูรณ์, ความหลากหลายของสาหรา่ยทะเล, และสัตวท์ะเล

อืน่ ๆ ทีท่ าให ้สอื ท ีผงิ มนัีกทอ่งเทีย่วทีม่าเยีย่มชม น าทา่นแวะชมทัศนียภาพและเก็บภาพตาม 

อัธยาศัย เป็นหนึ่งเดยีวกับธรรมชาตแิละเพลดิเพลนิไปกับประสบการณ์ทีย่อดเยีย่ม   จากนัน้น า

ทา่นมุง่หนา้สูเ่มอืง ฮวาเลยีน  

          ค ่า     บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ  ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ เสต็ครอ้นสไตลไ์ตห้วนั 

           น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกัที ่: CHARMING HOTEL HUALIEN หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด อุทยานทาโรโกะ – น ัง่รถไฟ TRA สูไ่ทเป – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซเีหมนิตงิ –  

 อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกั  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่  อุทยานแห่งชาตไิท่หลู่เก๋อ หรอื อุทยานธรรมชาตทิาโรโกะ นอกจากจะเป็น

อทุยานทีม่ทีัศนียภาพของหบุเขาและเทอืกเขาสลับซบัซอ้นสวยงามแลว้ ยังมวัีฒนธรรมประเพณี

ทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่วเชน่กัน เสน้ทางจากเทยีนเสยีงจนถงึทาโร

โกะถอืเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตร ์เลาะเลยีบรมิหนา้ผาของหุบเขาหนิอ่อนไปตลอดแนว ระหว่าง

ทางผ่านชมจุดชมววิที่น่าประทับใจในอุทยานฯ บนเสน้ทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหนา้ผาที่

เกดิขึน้โดยธรรมชาต ิซึง่เป็นทางหลวงทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเกาะไตห้วัน และแวะชม น า้ตก 

ฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชนุ จดุชมววิอกีแหง่หนึง่ทีม่ทีัศนียภาพของหบุเขาสลับซอ้นสวยงามตัว

อาคารเป็นสถาปัตยกรรมจนี ดา้นขา้งมนี ้าตกไหลจากยอดเขาสงูลงสูล่ าธารลีอ่ ูเดมิเป็นถนนสาย

เก่าส าหรับคมนาคม ปัจจุบัน เปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิทวิทัศน์เลยีบรมิหุบเขาใหนั้กท่องเทีย่ว 

สามารถส ารวจความงามของธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ  สะพานหนิออ่น อทุยานแหง่ชาตเิทยีนเสยีง 

เทยีนเสยีงเดมิเป็นแหลง่ทีอ่ยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อยา่ คลา้ยเป็น หมูบ่า้นกลางหบุเขา เป็นจดุชม

ววิอกีจดุหนึง่ทีม่ธีรรมชาตสิวยงาม 

เทีย่ง         บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้เดนิทางกลับสู ่เมอืงไทเป (โดยรถไฟดว่น TRA )  ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองขา้ง

ทาง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.5 – 3 ชม.  ท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตัว

อาคารเป็นหนิออ่นทัง้หลัง มลีักษณะการกอ่สรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถันทีปั่กกิง่ งดงาม กอบอาณา

เขตที่กวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชือ่เสียงมากของเมืองไทเป 

ดา้นขา้งอาคารใหญเ่ป็นหอแสดงดนตรแีละโรงละครแหง่ชาต ิ 

แลว้น าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิง ซีเหมนิติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)  อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้

หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย  เชญิชวนใหล้อง น ้ามะระป่ันของ

ทีน่ี่ ชาไขม่กุ กนุเชยีงไตห้วันและอืน่ๆ อกีทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งส าอางแบรนตา่ง ๆ มากมาย  

เย็น   บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารพเิศษ ปูยกัษ ์พระกระโดดก าแพง 

พกัที ่   โรงแรม NEW TAIPEI HOTSPRING  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

พเิศษ !! น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัอสิระใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการแช่น า้แร่

ธรรมชาตกิบับรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั (มอีา่งน า้แรใ่นหอ้งพกัทุกหอ้ง) 
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วนัทีแ่ปด    หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อุทยานเหยห่ลิว่ - ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึบนช ัน้89) - 

                     รา้นปลอดภาษ ี– สนามบนิเถาหยวน  กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัย 

กษัตรยิก์วงสว ีแหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขุดทองจ านวนมากพากันมาขทุองทีน่ี่  การโหมขุดทอง และ

แร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลือทิง้ ไว ้

เพยีงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมกีรใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์“เปยฉิงเฉิงชือ่” 

และ  “อูเ๋หยยีน เตอะซันชวิ” ภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก

ใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้ 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานเหย่หลิว่ ซึง่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีเ่ป็นแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเล ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรปูรา่งตา่งๆเชน่ รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้ห ูรังผึง้ ทีเ่กดิจาก 

การเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก และการกัดกรอ่นของน ้าทะเล และ ลมทะเล โดยเฉพาะ เศยีรราชนิี 

รองเทา้เทพธดิา ซึง่มชี ือ่เสยีงทั่วในเกาะไตห้วันและทั่วโลก อสิระเก็บภาพความประทับใจตาม  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชัน้ 89) เพือ่ถา่ยรปูกบั ตกึระฟ้าแหง่นี้

ทีเ่คยมคีวามสงูเป็นอันดับหนึง่งของโลก มคีวามสงูถงึ 508 เมตร สรา้งขึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้

เยีย่มสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือ่นของแผ่นดนิไหว และการป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศ 

และยังมลีฟิทท์ีเ่คยเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียูท่ี ่1,010  

จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นปลอดภาษ ี(DUTY FEE) ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

มากมาย ในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

20.10 น. เหริฟ้าเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่ TG635 

23.05 น. ถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม.ิ..โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
**หมายเหต*ุ* รายการทวัรน์ ีม้แีวะรา้นขายของฝากทีข่ ึน้ชือ่3รา้น คอื 

 รา้นชา  รา้นขนมเคก้พายสปัปะรด  รา้นสนิคา้ปลอดภาษ ี
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หมายเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรายการไดต้ามความเหมาะสมและราคานี้

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี า้มนัของสายการบนิหากมกีารเรยีกเก็บ

เพิม่เตมิจากสายการบนิ 

*** 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถิน่บรกิารคะ 

 
 
 

 
อตัราคา่บรกิาร  

 
 

ชว่งการเดนิทาง 
    ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายุต า่กวา่ 

 12 ปี พกักบั 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

    มเีตยีงเสรมิ 

 เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี  

 พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

    ไมม่เีตยีงเสรมิ 

  พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

ทา่นละ 

 

17-24 ต.ค.62 

 

38,900.- 38,900.- 38,900.- 35,900.- 8,500.- 

 

14-21 พ.ย.62 

 

37,900.- 37,900.- 37,900.- 35,900.- 8,500.- 

 

12-19 ธ.ค.62 

 

37,900.- 37,900.- 37,900.- 35,900.- 8,500.- 

 

14-21 ม.ค.63 

 

37,900.- 37,900.- 37,900.- 35,900.- 8,500.- 

 

12-19 ก.พ.63 

 

37,900.- 37,900.- 37,900.- 35,900.- 8,500.- 

 

10-17 ม.ีค.63 

 

37,900.- 37,900.- 37,900.- 35,900.- 8,500.- 

 

24-31 ม.ีค.63 

 

37,900.- 37,900.- 37,900.- 35,900.- 8,500.- 
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อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภยัการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน 7 คนืทีร่ะบตุามโปรแกรม 

 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 ก.ก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  *ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่ ี

การตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วันตัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2020  

ยกเวน้วซีา่ส าหรับคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วันอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30วัน 

พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เด ีย่วส าหรบัพาสปอรตืขา้มราชการเลม่น า้เงนิ) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 200 TWD / วนั / คน (ลูกคา้) (=1,600 TWD/ลูกคา้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 

 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  20,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 

การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
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หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนือการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความ

ลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานี้คดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์

ทีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดย

ขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 

 


