
 

 

 

 

 

 

                  ไตห้วนั 5 วนั 4 คืน  
... สมัผสัความทนัสมยัของนครไทเป ...  

ดื�มดํ�ากบัธรรมชาติอนังดงาม พรอ้มล่องทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
      

กําหนดการเดินทาง 
 

วนัเสาร์ที� 13 เมษายน  พ.ศ. 2562 (1)  กรุงเทพฯ – ไทเป – พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาตกิู้กง 
  อนุสาวรีย์วรีชนจงเลี�ยฉือ  
05.00 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ บริเวณแถว D สายการบินไทยเคาน์เตอร์ 7-12  
 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เข้าประตู 2) 
07.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป โดยเที�ยวบนิที� TG 634 
11.50 น. ถึงกรุงไทเป เมืองหลวงแห่งเกาะไตห้วนั ที�อยู่ภายใตก้ารปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เกาะไตห้วนัตั�งอยู่ระหวา่งทะเลจีนตะวนัออกและทะเลจีนใต ้ห่างจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
ประมาณ 160 กิโลเมตร เกาะไตห้วนัมีลกัษณะเป็นเกาะทอดยาวจากเหนือสู่ใต ้โดยมีแนวเขาอยู่
ส่วนกลางของเกาะ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั (โต๊ะจีนภายในโรงแรม NOVOTEL) 
บ่าย นาํท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง ที�ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นพิพิธภณัฑ์ที�เก็บวตัถุ

โบราณและสมบตัิล ํ�าค่าของจีนที�ใหญ่ที�สุดในโลก โดยมีจาํนวนวตัถุโบราณกวา่ 650,000 ชิ�น และ
มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกวา่ 7,000 ปี ไม่วา่จะเป็นภาพวาด เครื�องปั� นดินเผา เครื� องสัมฤทธิ�  หยก 
และวตัถุโบราณหายากต่างๆ หลงัจากนั�นชม อนุสรณ์วีรชนจงเลี�ยฉือ สร้างขึ�นในปี 1969 เพื�อ
ระลึกถึงวรีบุรุษที�สละชีพเพื�อชาติ โดยผนงัทั�งสี�ดา้นของตวัอาคารกลาง จะประดบัดว้ยรูปภาพ
และเกียรติประวตัิของวรีชนในสมยัปฏิวตัิลม้ราชวงศ์แมนจู สมยัรวมประเทศต่อตา้นญี�ปุ่ น จนถึง
ยุคปราบคอมมิวนิสต ์ที�อนุสรณ์แห่งนี�ยงัมีการผลดัเปลี�ยนเวรยามของทหารประจาํการที�ดา้นหนา้
ประตูกลางที�น่าชมเป็นอย่างยิ�ง 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า (เสี�ยวหลงเปา)  
 นาํเขา้ที�พกั GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัอาทิตย์ที� 14 เมษายน พ.ศ. 2562 (2)   ตกึไทเป 101 – วดัหลงซันซื�อ – ซีเหมนิตงิ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านขึ�นชม ตึกไทเป 101 สัญลกัษณ์ใหม่ของไทเป ตึกนี�มีความสูงทั�งหมด 508 เมตร โดย

นอกจากจะเป็นอาคารที�สูงที�สุดในโลกแล้ว ยงัมีลิฟท์ที�วิ�งเร็วที�สุดในโลกด้วยความเร็วกว่า           
1,008 เมตรต่อนาที เป็นตึกที�ผสมผสานสัญลกัษณ์อนัเป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความ
เชื�อโบราณใหเ้ขา้กนักบัเทคโนโลยีทนัสมยัไดอ้ย่างลงตวั   ลกัษณะอาคารออกแบบเป็นรูปทรง 
ลาํไผ่ 8 ปลอ้ง มีการติดลูกตุม้เหลก็ขนาดใหญ่หนกั 900 ตนัทาํหนา้ที�ดูดซบัแรงสั�นสะเทือนไม่ให้
อาคารสูงเสียดฟ้าแห่งนี�สั�นไหวไปมาเมื�อเกิดแผ่นดินไหว ภายในนอกจากเป็นอาคารสํานกังาน
แลว้ ยงัเป็นแหล่งชอ้ปปิ� งร้านคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อีกดว้ย หลงัจากนั�นนาํท่านสัมผสัการทาํขนม
พายสับปะรด ของฝากขึ�นชื�อของ ไทเป 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารจีนกวางตุ้ง, เป็ดปักกิ�ง) 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื�อ วดัเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงและมีความศกัดิ� สิทธิ� มาก มีอายุกว่า 240 ปี 

ดา้นในประดิษฐานพระโพธิสัตวก์วนอิม ทั�งชาวไตห้วนัและชาวต่างชาตินิยมมากราบไหวเ้ป็น
จาํนวนมาก หลงัคาสองชั�นเป็นสถาปัตยกรรมที�ผสมผสานกันระหว่างฟูเจี� ยนและไต้หวนั  
จากนั�นนําท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ� งอนัทนัสมยั อิสระให้ท่านเลือกซื�อของตาม
อธัยาศยั 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า (สุกี �มาล่า,เบียร์ดื�มไม่อั�น,ไวน์,ไอศรีม)  
 นาํเขา้ที�พกั GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัจนัทร์ที� 15 เมษายน พ.ศ. 2562 (3)  ไทเป – หมู่บ้านจิ�วเฟ้น – อุทยานเหย่หลิ�ว – ไถจง   
  ตลาดฝงเจี�ยไนท์มาร์เกต็   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ�วเฟ้น หมู่บา้นโบราณที�ต ั�งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง เป็นถนนคน

เดินของไตห้วนั อดีตเมืองแห่งนี� เคยรุ่งเรืองเพราะเป็นเหมืองแร่ทองคาํ แต่ปัจจุบนันั�นแร่ทองคาํ
เริ�มลดนอ้ยลง จนปัจจุบนักลายเป็นถนนคนเดิน และ แหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงสําหรับนกัชิมตวั
ยง หลงัจากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานเยหลิ�ว (Yehliu Geopark) ต ั�งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของ
เกาะไตห้วนั อยู่ในอาํเภอวา่นหลี� อุทยานเตม็ไปดว้ยโขดหินและวะง่อนทราย มีรูปทรงแปลกตา 
และงดงาม ที�เกิดจากการเคลื�อนตวัของเปลือกโลก และการกดักร่อนเซาะของลม และนํ�าทะเลมา
เป็นเวลายาวนาน  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั (กุ้งมงักรซีฟู้ ดส์ ไหหลงจ)ู 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองสําคญัอนัดบั 3 ของเกาะไตห้วนั เป็นศูนยก์ลางการเดินทางจาก

ทางดา้นเหนือและดา้นใต ้*** (ระยะทางประมาณ 189 กม. / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง) 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า (บฟุเฟต์ ภายในโรงแรม FRESH FIELDS)  
 หลงัจากนั�นนาํท่านสู่ ตลาดฝงเจี�ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนดักลางคืนที�มีเสียงของเมืองไถจง ให้ท่าน

ไดเ้ลือกซื�อสินคา้ราคาย่อมเยา / นาํเขา้ที�พกั FRESH FIELDS HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัองัคารที� 16 เมษายน พ.ศ. 2562 (4)  หมู่บ้านสายรุ้ง – วดัจงไถซานซื�อ   
  ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถังซัมจั�ง   
  หมู่บ้านวฒันธรรม 9 ชนเผ่า 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง(Rainbow Village) เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุค

สงครามกลางเมืองของจีนที�ลี�ภยัมาอยู่กนัที�ไตห้วนั ซึ�งสร้างขึ�นอย่างง่ายๆจากวสัดุทั�วไป แตไ่ดรั้บ
การเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและกาํแพงในหมู่บา้นจนเป็นที�สนใจของ
บุคคลทั�วไปทาํใหม้ีชื�อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวชื�อดงัของเมืองไถจงไปในที�สุด จากนั�น
นาํท่านชม วัดจงไถซานซื�อ วดัที�เริ�มสร้างในช่วงปี 1990 และใช้เวลาสร้างนานกว่าทศวรรษจน
แลว้เสร็จในปี 2001 ลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมผสานระหวา่งจีนกบัตะวนัตก นมสัการ
สิ�งศกัดิ� สิทธิ� และพระโพธิสัตวห์ลายพระองค ์นอกจากนี�  วดัจงไถซานซื�อยงัเป็นมหาวทิยาลยัสงฆ์
ที�มีหอ้งเรียนหลายพนัหอ้ง ไดชื้�อวา่เป็นวดัที�ทนัสมยัมากที�สุดแห่งหนึ�งในไตห้วนั จากนั�นนาํทา่น
เดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 1 ใน 8 สถานที�ท่องเที�ยวสําคญัของไตห้วนั นาํท่าน ล่องเรือ 
ชมทศันียภาพอนัสวยงามของทะเลสาบที�มีภูเขาลอ้มรอบ ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศที�โดดเด่น และ
ถนนรอบทะเลสาบที�มีความยาวกวา่ 33 กิโลเมตร ทาํให้ตวัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทิตย์
และพระจนัทร์เสี� ยว อนัเป็นที�มีของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา” นาํท่านนั�งกระเช้าลอยฟ้า
ขา้มทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เพลิดเพลินกบัววิทิวทศัน์อนัสวยงามแบบพาโนราม่า 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั (ภัตตาคารอิงหาร) 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจั�ง สักการะพระอฐิัของพระถงัซัมจั�งที�อญัเชิญมาจากชมพูทวีป

ในปี 1965 หลงัจากสร้างวดัสําเร็จแลว้ จากนั�นนาํท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ชมโชว์
ระบาํพื�นเมืองของชนเผ่าดั�งเดิมต่างๆ บนเกาะไตห้วนั สนุกสนานกบัโซนสวนสนุกอนัทนัสมยัที�
มีเครื�องเล่นหลากหลายใหท้่านไดส้นุกสนานกนัอย่างเตม็ที� 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า (สุกี �ชาบเูซียนเย้) / นาํเขา้ที�พกั  
 

วนัพุธที� 17 เมษายน  พ.ศ. 2562 (5)    ไถจง – ไทเป – DUTY FREE –  
     อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – พพิธิภัณฑ์นํ�าพุร้อนเป่ยโถว 
                 กรุงเทพฯ   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงไทเป นาํท่านเดินทางสู่ร้าน DUTY FREE อิสระใหท้่านเลือกซื�อสินคา้

แบรนดเ์นมปลอดภาษ ี   
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั (พระกระโดดกาํแพง) 
บ่าย นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค หรืออนุสรณ์สถานเจียงไคเชค สถานที�ระลึกถึงอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเชค ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั�งหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ
งดงามตระการตา ดา้นขา้งของหออนุสรณ์เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่
จนกระทั�งกลางปี 2007 ทางรัฐบาลไตห้วนัจึงเปลี�ยนชื�อเป็นอนุสรณ์ประชาชนกา้วหนา้ เพื�อเป็นที�
รําลึกถึงกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนตลอด 20 กว่าปีที�ผ่านมา จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ 
พิพิธภัณฑ์นํ�าพุร้อนเป่ยโถว (Beitou Hot Spring Museum)เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที�ผสมผสาน 
ระหวา่งญี�ปุ่ นกบัตะวนัตก สร้างขึ�นในปี ค.ศ. 1913 ในสมยัที�ไตห้วนัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ
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ญี�ปุ่ น เป็นสถานที�อาบนํ�าร้อนสาธารณะ ภายในพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงหอ้งอาบนํ�าด ั�งเดิม สิ�งของที�ใช้
ในการอาบนํ�าร้อน มีแผ่นป้ายแสดงความเป็นมาของเป่ยโถว 

20.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� TG 635 
22.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี หรือ ซี) 
 
หมายเหตุ   
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคท์ี�จะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์ ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไมรั่บผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะ 
หนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้
 

 
 

ระเบียบการสํารองที�นั�ง ** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 408) ** 
โทร. 0-2250-8999 แฟกซ์. 0-2250-9980-1 

1. สํารองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 
10,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั 

2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  

 2.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 

 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไตห้วนั 5 วนั (13-17 เมษายน 62)  หนา้ 5 

อตัราค่าบริการ 
(ราคาสาํหรับผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ �นไป) 

พกัห้องคู่ ท่านละ  .-บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน) .-บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี /มีเตียง (พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน) .-บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / ไม่มีเตียง (พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) .-บาท 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ    .-บาท 
 
อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามรายการ 
 ค่าภาษสีนามบินกรุงเทพฯ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 
 ค่าใชจ้่ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 
 ค่าที�พกัในโรงแรมที�ไดเ้ลอืกสรรแลว้ ตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารทุกมื�อตามที�ระบุในรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ 
 ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสัมภาระ และกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีที�โรงแรมมีใหบ้ริการ 

 หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % (โดยคิดจากคา่บริการ)   

 
ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง,  
 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่านํ�าหนกักระเป๋าเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 
 
หมายเหต ุ
ราคา และ รายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของ สายการบิน โรงแรมที�พกั 
ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
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      8 มกราคม 2562 
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