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บริษทั ชยัทวัร ์จ ำกัด 
โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 

เยอืน...ไตห้วนั  
ไทเป  วัดจงไถซำนซื่อ  ตกึไทเป 101  เย๋หลิ่ว  พิพธิภัณฑ์กู้กง  ทะเลสำบสุริยันจนัทรำ 

เดินทำง : ศุกรท์ี่ 15 – อังคำรที่ 19 มีนำคม 2562  ( 5 วนั 4 คืน ) 
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  01.) วันแรกของกำรเดินทำง         กรุงเทพฯ – ไทเป – ไถจง   
 

06.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์การบินไทย ( Row  D) เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 
08.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน   TG 632 (3 ชม.30 นาที) 
12.45 น. ถึง สนามบินเถาหยวน ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

เดินทางสูเ่มืองไถจง (Taichung 139 / 2 ชม.) เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของไต้หวนัและเป็นเมืองทา่เรือน า้ลกึที่ส าคญัทางภาคกลาง  
อิสระช้อปปิง้สนิค้าตา่งๆยา่น ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต   

อาหารค า่ที่โรงแรม  

ที่พกั    THE SUN HOT SPRING & RESORT  (4*) / หรือเทียบเทา่  พักผ่อนอาบน า้แร่ แช่น า้อุ่น ภายในห้องพกัส่วนตวั  
 

  02. วันที่สองของกำรเดินทำง     ไถจง - ผหูลี – ทะเลสำบสุริยันจันทรำ 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสูเ่มืองอ าเภอผหูลี ่เมืองหนานโถว ซึง่เป็นสถานท่ีตัง้ทะเลสาบสริุยนัจนัทรา ที่ใหญ่ที่สดุในไต้หวนั (55 กม. / 1 ชม.)   
น าทา่นล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจันทรา (SUN MOON LAKE)   ลกัษณะของภมูิประเทศที่โดดเดน่ ท าให้ทะเลสาบนีม้องแล้ว
คล้ายพระอาทิตย์และพระจนัทร์เสีย้ว  จึงเป็นท่ีมาของช่ือ     จากนัน้น าทา่นนัง่รถชมทศันียภาพในมมุตา่งๆรอบทะเลสาบ 

 น าทา่นสกัการะรูปหล่อพระถงัซัมจั๋ง สว่นอฐิัธาต ุ(สว่นฟัน) ได้น ากลบัไปยงัวดัเฉียนจาง เมื่อปี ค.ศ.1965  
เดินทางสู ่วัดเหวินหวู่  (Wen-Wu Temple) วดัในลทัธิขงจือ้  สกัการะ ศาลเจ้าขงจือ้ เทพเจ้าแห่งภมูิปัญญา และศาลเจ้ากวนอู 
เทพเจ้าแหง่ความซื่อสตัย์ ชมสงิโตหินออ่น ที่ตัง้คูก่นัอยูห่น้าวดั มลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวนั  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

น าชมวัดจงไถชานซื่อ ถือเป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 วดัของไต้หวนั  ความยิ่งใหญ่ไมเ่พียงแต่เนือ้ที่กว้างขวางรายล้อมด้วยภเูขาเท่านัน้   
สถาปัตยกรรมของวดัแหง่นีล้้วนแล้วแต่มีความหมายให้ผู้มาเยือนเกิดความสงบและเลื่อมใสศรัทธา  อาคารหลกัของวดัหากมอง
ด้านข้างดคูล้ายพระพทุธรูปปางขดัสมาธิ  ภายในประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย  โดยรอบทัง้สีท่ิศมีเสาขนาดใหญ่แกะเป็นรูปท้าว
จตโุลกบาล สงู 120 เมตร น า้หนกักวา่ 100 ตนั  และแกะสลกัพระพกัตร์ไว้ทัง้  4 ด้าน ท าให้ผู้คนที่เข้ามาเสมือนถกูเฝ้ามองจากเทพ
ทัง้ 4 องค์ 

อาหารค า่ที่โรงแรม    

ที่พกั    EINHAN RESORT  (4*) / หรือเทียบเทา่ 
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  03. วันที่สำมของกำรเดินทำง          ผูหลี่ – ซีเหมินติง       

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ออกเดินทางสูก่รุงไทเป ( 218 กม. /  3 ชม.)   ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพสองข้างทางและวิถีชีวิตชนบท    
ถึงไทเปชมร้านพายสับปะรด ชิมขนมอร่อยที่ขึน้ช่ือของเมืองไต้หวนั  เลอืกซือ้เป็นของฝาก ตามอธัยาศยั 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าชมวดั วัดหลงซันซื่อ หรือวดัมงักร วดัเก่าแก่อายกุว่า 200 ปี สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1738 เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรม
และสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม 
น าทา่นสูย่่านซีเหมินติง ยา่นช้อปปิง้ที่ช่ืนชอบมากของชาวไต้หวนั รวมทัง้นกัทอ่งเที่ยว  เนื่องจากมีทกุสิ่งทกุอยา่งให้เลอืกซือ้เลอืก
ชมตัง้แตร้่านโชว์หว่ยเลก็ๆไปจนถึงห้างขนาดใหญ่  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั   COURTYARD MARRIOTT TAIPEL HOTEL  (5*) / หรือเทียบเทา่ (พกั 2 คืน) 

  4. วันที่สี่ของกกำรเดินทำง       ไทเป – จิ่วเฟิ่น – เย๋หลิว  

อาหารเช้าทีโ่รงแรม  

เดินทางสู ่ เย๋หลิ่ว (YELIOU)  แนวหน้าผาหินที่ตัง้อยู่ริมทะเลทางเหนือสดุของเกาะไต้หวนั  ลกัษณะเป็นแหลมยื่นไปในทะเล            
มีความยาวทัง้สิน้  1,700 เมตร  เดินชมหน้าผาหินที่มีรูปร่างต่างๆมากมาย อนัเกิดจากการกดัเซาะของน า้ทะเลและลมมาเป็น
เวลานาน   โดยเฉพาะหินรูปเศียรราชินี ที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงั   เดินทางกลบัสูไ่ทเป 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

น าทา่นสู ่หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน (Jiufen)   ตัง้อยูบ่ริเวณไหลเ่ขาในเขตจีหลง   แหลง่เหมืองทองที่มีช่ือเสยีงในอดีต ปัจจบุนัเป็น 
ยา่นถนนคนเดินท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสยีง   ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบับรรยากาศแบบดัง้เดิมของร้านค้าตา่งๆ เลอืกจิบชา ทานขนม 
โบราณ พร้อมชมวิวทิวทศัน์ที่งดงาม น าชมพิพิธภัณฑ์เหมิองแร่ทองค าจินกวาสือ (Jin Gua Shi Gold Museum Park) 
พิพิธภณัฑ์ที่ให้ความรู้ทางประวตัิศาสตร์ เนื่องด้วยในอดีตเคยเป็นเหมืองแร่ทองค าเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที่สองภายใต้การดแูล
ของฝ่ายพันธมิตรประเทศญ่ีปุ่ นดังนัน้จึงท าให้อาคารของพิพิธภัณฑ์มีสไตล์แบบพระราชวังญ่ีปุ่ นดัง้เดิม  และภายในมี
สวนสาธารณะ โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม ของทกุปีจะมีดอกซากุระเบ่งบานที่สวยงาม  (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศของแตล่ะปี) 
เดินทางกลบัสูไ่ทเป   
น าขึน้ชมตึก TAIPEI 101  อาคารระฟ้าแห่งนีส้งูเป็นล าดบัที่ 8 ของโลก  มีความสงูถึง 508 เมตร ได้แนวคิดในการออกแบบตาม 
คติจีน  เร่ิมที่ตกึมีรูปทรงของไม้ไผ่ แสดงถึงความคงทนแข็งแรง เลข 8  เป็นจ านวนชัน้ของตึกเมื่อมองจากภายนอกเป็นเลขมงคล
และพ้องเสยีงให้ความหมายถึงความส าเร็จ สร้างโดยหลกัวิศวกรรมชัน้เยี่ยม ป้องกนัการสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหว   น าท่านขึน้
ลฟิต์สูช่ัน้ 89  จดุชมวิวที่ทา่นสามารถเห็นเมืองไทเปได้ไกลสดุสายตาทา่น  

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  (เมนตูิม่ซ า) 
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  05. วันที่ห้ำของกำรเดินทำง      ไทเป – กรุงเทพฯ 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง พิพิธภณัฑ์ทรงคณุค่า 1 ใน 4 ของโลก เก็บรวบรวมศิลปวตัถุล า้ค่ากว่า 620,000 ชิน้
ของจีน  ซึง่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้น ามาจากประเทศจีน 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าชมอนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค สร้างขึน้เพื่อร าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเชียงไคเช็ค  อนสุรณ์สถานแหง่นีส้ร้างด้วยหินออ่นสขีาว 
สว่นหลงัคาประดบัประดาด้วยกระเบือ้งกระจกสนี า้เงินเข้ม  บริเวณพืน้ท่ีโดยรอบทมีสวนดอกไม้สวยงามตลอดทัง้ปี 
เดินทางสูส่นามบิน  

บริการชานมไขม่กุต้นต าหรับของไต้หวนั (บนรถ) 

20.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน   TG 635 ( 3 ชม.55 นาที  )  
23.05  น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ   
หมายเหตุ    ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เยือนไต้หวนั  |  5 
 

อตัรำคำ่บรกิำร         

ทา่นละ               44,800.-   บาท     
พกัเดี่ยวเพิม่       10,800.-    บาท   

 

อตัรำนีร้วม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร (ตัว๋กรุ๊ป)  โดยการบินไทย   
2. ที่พกัจดัตามรายการ 4-5* (ห้องละ 2 ทา่น) 

3. อาหารจดัเลีย้งตามรายการ    
4. ของวา่งและน า้ดื่ม ระหวา่งเดินทาง 
5. คา่พาหนะเดินทาง รถโค้ชปรับอากาศ  
6. คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามรายการ 
7. คา่ภาษีสนามบิน  คา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน  30  กิโลกรัม) 

8. ประกนัอบุตัิเหตจุากการเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลทา่นละ 500,000 บาท 
  -  ผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ75 ปีขึน้ไป  ความคุ้มครองลดลง 50%  
9.  มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน  และมคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 1.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
      2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร คา่เคร่ืองดื่มพเิศษ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
 

ส ำรองกำรเดนิทำง 

  มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พร้อมสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลอือยา่งน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
 ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนเดินทาง 15 วนั  กรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยตามทีเ่กิดขึน้จริง 
 

เอกสำรกำรเดนิทำง 

หนงัสอืเดินทาง (Passport) มีอายเุหลอืการใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และเหลอืหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
 
 
 

www.chaitour.co.th 

ตดิตอ่  :  เหมียว  /   ไปร์ท          โทร. 0 2212 8431  ต่อ  122 , 124                 

             Line ID: @chaitour     E-mail : outbound@chaitour.co.th    โทรสำร. 0 2211 0119   
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