
 

 

ไฟลทบิ์นปฐมฤกษ ์บินตรง ไทเป ไทจง จิ�วเฟิ� น  

6 วนั 5 คืน 

Trip Highlight 
 ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึ� งมีทิวทศัน์ราวกบัภาพวาดพูก่นัจีน 

 ชมความยิ�งใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกและสักการะสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที� วดัจงไถฉาน 

 กราบไหวสิ้�งศกัดิ� ที� วดัเหวนิหวู ่ศาสดาขงจื�อ เทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งปัญญาและความซื�อสัตย ์

 ใครเป็นแฟนชานมไข่มุก ขอแนะนาํร้าน ร้าน KOI Thé+ (โคอิเตะ พลสั) แบบออริจนอล กนัที�ไตห้วนั 

 ร้าน Miyahara Ice Cream เป็นร้านขนมขึ�นชื�อของเมืองไทจง ออกแบบตกแต่งใหเ้หมือนอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการสไตล์

แฮรี�พอตเตอร์ (Harry Potter)  

 ร้าน Vigor kobo Pineapple Cake DIY 

 ชมตึกไทเป 101 พร้อมชอ้ปปิ� งแบรนดด์งัจากทั�วโลกใหน้กัท่องเที�ยวที�มาเยือนกรุงไทเปไดเ้ลือกซื�อ 

 เยอืนหมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น สนุกสนานชอ้ปปิ� งตลาดเก่าแก่เลื�องชื�อ พร้อมปล่อยโคมลอยที� Pingxi  

 รวมแหล่ง ชอ้ปปิ� ง แหล่งฮิตของไตห้วนั    

เดินทาง 2-7 เมษายน 2563 
 

 

12.00 น. บริการรถรับท่านที�บา้น (เฉพาะพื�นที�ภูเก็ต) 

13.00 น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) มีเจา้หนา้ที� คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนขึ�นเครื�อง 

15.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน Eva Air เที�ยวบินที� BR242 

21.00 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน (Taoyan Airport) ประเทศไตห้วนั (เวลาทอ้งถิ�นที�ไตห้วนัเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย ท่าอากาศยานนานาชาติไตห้วนัเถาหยวน หรือที�เรียกสั�นๆ 

วา่ “สนามบินเถาหยวน” เดิมใชชื้�อวา่ “สนามบินนานาชาติเจียงไคเช็ก” (Chiang Kai-shek International 

Airport) มาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2453 ก่อนจะเปลี�ยนชื�อใหม่ในปี พ.ศ. 2549 โดยสนามบินนี� ถือเป็นสนามบินหลกัของ

กรุงไทเปและเป็นสนามบินที�ใหญ่ที�สุดของเกาะไตห้วนั และเป็นหนึ�งในจุดศูนยก์ลางทางการบินในเอเชีย

ตะวนัออกที�สาํคญั มีเที�ยวบินจากจีน เกาหลีใต ้และญี�ปุ่นมาใชบ้ริการมากมาย ในปี พ.ศ. 2560 สนามบินเถา

หยวนไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นสนามบินที�ดีที�สุดในแถบเอเชีย-แปซิฟิกจากหน่วยงาน Airport Council 

International 

วนัที� 2         ภูเกต็ – ไทเป 



คํ�า พาทา่นเขา้สู่พกัที� Eastern Hotel หรือเทียบเท่า   

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั  

นาํท่านเดินทางจากเมืองไทเปสู่ เมืองผหูลี� (Puli) เมืองที�ไดขึ้�นชื�อวา่มีอากาศดีที�สุดของไตห้วนั และยงัเป็น

แหล่งอาบนํ�าแร่ทีดีที�สุดของไตห้วนัอีกดว้ย เนื�องจากเมืองนี�อยูใ่นหุบเขาและถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงทั�งเมือง

จึงทาํใหเ้ป็นเมืองที�มีอากาศบริสุทธิ� ที�สุดของไตห้วนั 

นาํท่านชม วดัจงไถฉานซื�อ (Chung Tai Chan Monastery) หรือที�ชาวไทยรู้จกักนัในนาม วดัหมื�นลา้น

ดว้ยทุนการสร้างวดัมากกวา่หมื�นลา้น เป็นวดัพุทธ นิกายมหายาน 

สาํหรับจาริกแสวงบุญของชาวไตห้วนัซึ� งวดัแห่งนี�ไดรั้บการกล่าวขานวา่

เป็นศาสนสถานที�ยิ�งใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกรองจากนครวาติกลัป์และ

วดัมหายานที�ธิเบตใหญ่เป็นอนัดบั 1 บนเกาะไตห้วนั ตวัวดัมีการ

ออกแบบที�ทนัสมยั ผูอ้อกแบบคือ นาย ซี วาย ลี วศิวกรคนเดียวกบัที�

ออกแบบตึกไทเป 101 สัญลกัษณ์ของวดันี� เป็นรูปมือถือดอกบวั ดา้น 

ในของอาคารซึ�งทาํจากทองแดงเป็นที�ประดิษฐานของพระพุทธรูป 

หลายองค ์อยา่งพระสังกจัจายน์ ผา่นเขา้ไปจะมีองคเ์ทพเจา้สี�ทิศที� 

ชาวจีนเรียกวา่ “สีเทียนไตอ้ว๊ง”  และดา้นในองคพ์ระประธานพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ มีชื�อจีนวา่ “หนี�เล่อ” ส่วนทางหอ้งโถงดา้นขา้งก็ยงัมี

ท่านปรมาจารยต์ั�กมอ้ และองคเ์ทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์

เที�ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํท่านล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นทะเลสาบที�มีความสวยงามมากที�สุดแห่ง

หนึ�งของโลกและยงัเป็นทะเลสาบนํ�าจืดแบบธรรมชาติที�ใหญ่ที�สุดใน

ไตห้วนั ตั�งอยูใ่นเมืองหยชีู เขตหนานโถว ของไตห้วนัและอยูสู่งกวา่

ระดบันํ�าทะเลประมาณ 748 เมตร ลกัษณะจะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่

ราวๆ 5.4 ตารางกิโลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาสูงนอ้ยใหญ่ต่างๆ ทาํ

ใหที้�นี� ซึ� งไดรั้บการกล่าวขานวา่งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน

สวสิเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั สาํหรับชื�อของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ไตห้วนั มาจากสภาพภูมิประเทศที�มีความ

โดดเด่นซึ�งเวลามองภาพรวมของทะเลสาบแลว้จะเห็นวา่ทางดา้น

ตะวนัออกดูคลา้ยกบัพระอาทิตย ์และทางดา้นตะวนัตกดูคลา้ยกบั

พระจนัทร์เสี� ยว โดยมี เกาะลาลู อยูก่ลางทะเลเป็นตวัแบ่งอาณาเขต

สุริยนัและจนัทรา นอกจากนี� ยงัเคยมีนกัเขียนไดเ้ขียนบทความและใช้

วนัที� 3          ไทจง - วดัจงไถฉานซื�อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – (เกาะลาลู –วดัพระถงัซาํจั�ง) 

          วดักวนอู – National Taichung Theater – ฝงเจี�ย ไนทม์าร์เกต็ 

 



ชื�อทะเลสาบแห่งนี�วา่ Sun Moon Lake นําท่านสักการะอฐิัของพระถังซําจั�ง ณ วดัพระถังซําจั�ง หรือวดั

เสวยีนกวง ตั�งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ชื�อของพระในสมยัราชวงศถ์งัที�เดินทางไปอญัเชิญ

พระไตรปิฎกจากดินแดนชมพทูวปีเดิมอฐิัของท่านทางการประเทศญี�ปุ่นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่ง

มอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บรักษาไวที้�นี� 

จากนั�นนาํท่านกราบไหวสิ้�งศกัดิ� สิทธิ� ที� วดัเหวนิหวู่ หรือ (วดักวนอู) วดั

แห่งนี� เป็นวดัใหม่ที�ทางการญี�ปุ่นสร้างขึ�นหลงัจากทาํการสร้างเขื�อนทาํให้

วดัเก่า 2 วดั จมอยูใ่ตเ้ขื�อน การออกแบบของวดัเหวนิหวู ่โครงสร้างคลา้ย

กบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศจีน เป็นวดัศกัดิ� สิทธิ� อีกแห่งของไตห้วนั

ภายในเป็นที�ประดิษฐานรูปปั� นของศาสดาขงจื�อเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์

และคุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพกวนอ ูณ วดัเหวินหวู ่ นี�ชาวไตห้วนัจะนิยมแขวนกระดิ�งลมเพื�อเป็นการ

สักการะองคเ์ทพเจา้กวนอู วดัแห่งนี� เป็นที�นบัถือของชาวจีนและไตห้วนัเป็นอยา่งมาก จุดเด่นของวดัมีสิงโต

หินอ่อนตวัใหญ่ 2 ตวั ตั�งอยูห่นา้วดั ซึ� งมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  

  หลงัจากนั�นนาํท่าถ่ายรูป โรงละครแห่งชาตไิทจง (National Taichung Theater) หลงัจากเปิดอยา่งเป็น

  ทางการเมื�อปี 2016 ซึ� งเป็นผลงานของโทะโยะโอะ อิโต (Toyo Ito) สถาปนิกชื�อดงัระดบัโลกชาวญี�ปุ่นอาคาร

  แห่งนี�กก็ลายเป็นแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของเมืองไทจงและจุดเช็คอิน

  อนัดบัตน้ๆ ใน IG ของคนไตห้วนัดว้ยลกัษณะที�โดดเด่นดว้ยดีไซน์

  ของตึกโมเดิร์นแบบฟรีฟอร์มที�ดีไซน์เนอร์เคา้ไดแ้รงบนัดาลใจมา

  จากนํ�าวนจนออกมาเป็นรูปตึกดีไซน์โดดเด่นและเป็นอีกหนึ�ง

  สัญลกัษณ์ของเมืองไทจง โรงละครแห่งนี� มีมูลค่าการก่อสร้าง 4.36 

  พนัลา้นเหรียญไตห้วนั นอกจากโรงละครแลว้ ที�นี�ยงัมีร้านอาหาร

  ร้านขายของ และร้านเบียร์ของ VVG และรูฟทอ็ปชมววิ อิโต กล่าววา่ “โรงละครแห่งชาติไทจงไม่ใช่เพียง

  อาคารแสดงโอเปร่าแต่สถาปัตรยกรรมทั�งหมดคือโอเปร่า”   

ค ํ�า  นาํท่านชม ตลาดฝ่งเจี�ยไนท์มาร์เกต็ (Feng Chia Night Market) ให้ท่านได้เลอืกซื�ออาหารอสิระ 

   (รายการอาหรคํ�าไม่รวมในโปรแกรมทัวร์) เป็นตลาดนดักลางคืนที� 

  ใหญ่ที�สุดของไตห้วนัที�มีชื�อเสียงของเมืองไทจง (Taichung) มี 

  น่าสนใจอยูที่�ความเป็นทอ้งถิ�น และของกินต่างๆทั�ง อาหารนานาชาติ 

  แบบ Street Food ใหท้่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปปิ� ง  

นาํท่านเขา้สู่พกัที� INONE CITY INN หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั  

วนัที� 4        Miyahara Ice Cream Shop and KOI Thé (โคอิเตะ) - หมู่บา้นสายรุ้ง - Vigor kobo Pineapple           

       Cake DIY - ตลาดกลางคืนเหราเหอ (Raohe Street Night Market) 



  นาํท่านชมร้าน Miyahara Ice Cream เป็นร้านขนมขึ�นชื�อของเมืองไทจง (Taichung ) ในตวัร้านมีการ 

  ออกแบบตกแต่งให้เหมือนอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการสไตลแ์ฮรี�พอตเตอร์ (Harry Potter) จนกลายเป็นแลนด์

  มาร์คอนัดบัตน้ๆ ของเมืองไถจงที�ทุกคนไม่พลาดหากไดม้าเยอืนที�เมืองแห่งนี�แต่ละโซนเนน้การตกแต่งแนว 

  Library มีสมุดหนงัสืออยูร่อบๆ ร้านเลย ดูลึกลบัและน่าคน้หาคิดถึงในหนงัแฮรี�พอตเตอร์ที�เด็กๆ กาํลงัเรียน

  วชิาร่ายเวทมนตร้์านขนมแห่งนี�แต่เดิมเคยเป็นโรงพยาบาลรักษาตามาก่อน โดยมีนายแพทยช์าวญี�ปุ่นชื�อวา่ 

  มิยาฮาระเป็นเจา้ของ และต่อมากลายเป็นสาํนกัสาธารณสุขของเมืองไทจง ก่อนจะถูกทิ�งร้างและถูกทั�งพายุ

  ไตฝุ้่ นและแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรง แต่ตวัตึกก็ไม่เคยไดรั้บผลกระทบใดๆ  สุดทา้ยเลยมีคนสนใจซื�อและ

  ปรับปรุงจนกลายเป็น Miyahara อยา่งทุกวนันี�  สาํหรับเมนู Signature ของร้าน ไดแ้ก่ ช็อคโกแลตที�มีให้เลือก

  หลากหลายแบบ ขนมไหวพ้ระจนัทร์ พายสับปะรด  คุก้กี�  ชา และที�เห็นวา่ดงัมากที�สุดคนต่อแถวคิวยาวตลอด

  ทั�งวนัก็คงจะเป็นไอศกรีมที�มีรสชาติกวา่ 50 ชนิด ซึ� งทาํมาจากผลไมท้อ้งถิ�นนานาชนิดที�ผา่นการคดัสรรมา

  อยา่งดีและอีกหนึ�งจุดเด่นของเคา้เลยคือมีไอศกรีมช็อกโกแลตจากทั�วโลกแถมยงับอกเปอร์เซ็นตค์วามเขม้ขน้

  ของช็อกโกแลตแต่ละประเทศมาใหด้ว้ย (ค่าไอศกรีมไม่ร่วมในรายการทวัร์) 

  นาํท่านชมร้านชานมไข่มุกที�ขึ�นชื�อของไตห้วนั ร้าน KOI Thé (โคอเิตะ)  คือแบรนดร้์านชานมไข่มุก 

  แบบออริจินอล และยงัมีร้านชานม 50嵐(อู่สือหลาน) ผูริ้เริ�มชานม  

  อู่ซือหลานคือนายหม่ารุ้ยตงซึ� งเป็นครอบครัวเกษตรกรปลูกชาทาํใหเ้ขาคลุก 

  คลีอยูก่บัชามาตั�งแต่เด็กทาํใหเ้ขาสามารถแยกออกไดว้า่ใบชาแบบไหนเกรดดี 

  และใบชาแบบไหนเกรดไม่ดีเมื�อเขา้สู่วยัรุ่นนายหม่ารุ้ยตงตอ้งไปเกณฑท์หาร 

  หลงัปลดประจาํการนายหม่ารุ้ยตงไดม้าเปิดร้านขายไก่ทอดและชาควบคู่กนั 

  ปรากฏวา่ลูกคา้ถามหาชามากกวา่ไก่ทอดจึงทาํใหน้ายหมา่รุ้ยตงตดัสินใจมาจบั

  ธุรกิจชาที�เขาเชี�ยวชาญเพียงอยา่งเดียวจนทาํให้ร้านเขามีชื�อเสียง ปัจจุบนัร้าน 

  อู่ซือหลาน มีมากกวา่ 300 สาขาทั�วไตห้วนั ป้ายชื�อร้านเป็นสีเหลืองตดั 

  ตวัอกัษรสีฟ้าที�เราเห็นกนัอยูทุ่กซอกทุกมุมของไตห้วนัซึ� งเป็นร้านตน้ตาํ 

  หรับชานมไข่มุกของไตห้วนั ที�มีมากกวา่ 300 ร้านทั�วไตห้วนัที�มีชื�อเสียงมากทั�งในประเทศและต่างประเทศจึง

  ทาํใหต้อ้งเปิดสาขาในต่างประเทศภายใตชื้�อ KOI Thé (โคอิเตะ) ที�เราคุน้หูกนัในไทย และใชเ้ป็นชื�อทาง

  การตลาดในสาขาต่างประเทศดว้ย ยกเวน้สาขาตน้แบบทดลองในไตห้วนั ที�มีร้าน KOI Thé+ (โคอิเตะ  

  พลสั) ที� เดียวที�อยูใ่นไทจง ที�นอกจากจะเป็นร้านชานมแลว้ดา้นบนชั�น 2 ของร้านยงัเป็นร้านอาหารอีกดว้ย (ค่า

  ชานมไม่ร่วมในรายการทวัร์) 



จากนั�นนาํท่านชม หมู่บ้านสายรู้ง (Rainbow Village) เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผา่นศึกในยคุสงครามกลาง

เมืองของจีนที�ลี�ภยัมาอยูก่นัที�ไตห้วนั ซึ� งสร้างขึ�นอยา่งง่ายๆ จาก

วสัดุทั�วไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆ ดว้ยสีสันสดใส

ตามผนงัและกาํแพงในหมู่บา้นจนเป็นที�สนใจของบุคคลทั�วไปทาํ

ใหมี้ชื�อเสียงจนกลายเป็นแหล่งทอ่งเที�ยวชื�อดงัของเมืองไทจงไป

ในที�สุด 

เที�ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นาํท่านแวะชมร้าน Vigor kobo Pineapple Cake DIY ที�เปิดขายขนมพายสับปะรดมาตั�งแต่ปี1992 ดว้ย

  ประสบการณ์ในการอบขนมมานานกวา่ 20 ปี ความเอาใจใส่ใน

  คุณภาพของวตัถุดิบ และการรักษา มาตรฐานตลอดจนการคิดคน้

  พฒันาสินคา้ใหม่ๆออกมาสู่ตลาดแลว้ร้านยงัมีสาขามากมายทั�ว

  ไตห้วนัเป็นที�รู้จกัและไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ทั�งภายในประเทศ

  และลูกคา้ชาวต่างชาติ เพราะส่วนผสมที�ถูกคดัสรรมาเป็นอยา่งดี 

  บวกกบัรสชาติความอร่อย และแพคเก็จที�สวยงาม จึงเหมาะแก่การ

  ซื�อเป็นของฝากปัจจุบนัพายสับปะรดเหวย่เก๋อไดก้ลายเป็นของฝาก

  ที�ขาดไม่ไดเ้มื�อมาเยอืนไตห้วนั เป็นเสมือนขนมประจาํชาติก็วา่ได้

  เขา้มาภายในร้านก็จะตอ้งตาลายกบัสินคา้มากมายที�มีใหเ้ลือก แค่

  พายสับปะรดอยา่งเดียวก็มีใหเ้ลือกใหชิ้มหลายรสแลว้ มีทั�งแบบ

  รสดั�งเดิม, พายสับปะรดกระเจี�ยบ, พายสับปะรดผสมขา้วโอต๊, พาย

  สับปะรดชาร์โคล,พายสับปะรดกลว้ยหอม,พายสับปะรดไส้ไข่แดง 

  เป็นตน้ นอกจากนี�ยงัมีขนมสุดฮิตแสนอร่อยอยา่ง ขนมถั�วเขียวไส้

  ถั�วแดง, แครกเกอร์รสสาหร่ายแบบเผด็, เปี� ยะเผอืก, หมูแผน่อลั

  มอนด์, ป๊อปคอร์นชีส, ขนมปังไข่เคม็ และอีกมากมาย มีทุกอยา่ง

  ใหเ้ราไดชิ้มไดต้ดัสินใจก่อนซื�อขนมเด็ดๆในร้านที�ไม่ควรพลาด 

คํ�า  ตลาดกลางคนืเหราเหอ (Raohe Night Market) ให้ท่านได้เลอืกซื�ออาหารอสิระ (รายการอาหรคํ�าไม่รวม

  ในโปรแกรมทวัร์)  เป็นหนึ�งในตลาดไนทม์าร์เก็ตที�เก่าแก่ที�สุดของเมืองไทเป ทาํใหไ้ดบ้รรยากาศของความ

  เป็นไทเปแบบดั�งเดิมมากกวา่ตลาดอื�นๆตั�งอยูบ่นถนนเหราเหอ (Raohe Street) ที�เป็นตรอกเล็กๆยาวประมาณ 

  600 เมตร แต่อดัแน่นไปดว้ยร้านคา้รถเขน็แผงลอยเตม็ตลอด 2 ขา้งทางของที�ขายภายในตลาดเหราเหอส่วน

  ใหญ่จะเป็นอาหารขนมและเครื�องดื�มเป็นหลกั ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทอ้งถิ�น ของกินเล่นจุกจิก มีร้านดงัๆอยู่

  หลายร้านที�คนต่อคิวซื�อกนัยาว เช่นร้านหมูหมกัซอสอบเตาถ่าน หูเจียวปิ� ง, นํ�าแขง็ใส เส่ฮวาปิง, ซี�โครงหมูตุ๋น

  ยาจีน และ หอยทอด เป็นตน้ นอกจากนี�ก็จะมีสินคา้อื�นๆดว้ยเช่น เสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของใช ้ของสะสม 

  ของเล่นตุก๊ตา เหมือนๆกบัตลาดกลางคืนอื�นๆ 



   

  นาํท่านเขา้สู่พกัที� GREEN WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั  

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ�นชมววิชั�น 89 ราคา NTD 600/คน) หนึ�งใน Landmark 

หลกัของเมืองไทเปเป็น ตึกสูงระฟ้าที�มีความสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก (ปี 2004 เคยสูงที�สุดในโลก) มีความสูง

ถึง508 เมตร ตึกไทเป 101 มีทั�งหมด 101 ชั�นตามชื�อและชั�นใตดิ้นอีก 

5 ชั�น ที�ชั�น 1-5 จะเป็นส่วนของหา้งสรรพสินคา้ที�ขายของแบรนด์

เนม ร้านคา้ร้านอาหารต่างๆ โดยที�ชั�น 5 จะมีเคา้เตอร์ขายตั�วสาํหรับ

ขึ�นลิฟทไ์ปยงัจุดชมววิที�ชั�น 89 ที�เรียกวา่ Taipei 101 Observatory 

ซึ� งเป็นลิฟทที์�ไดรั้บการลงเป็นสถิติวา่เร็วที�สุดในโลกโดยกินเนสส์

เวลิดเ์รคคอร์ด (Guinness Book World Records) ที�ความเร็ว 1010 เมตรต่อนาที โดยภายในลิฟทจ์ะมีหนา้จอที�

เพดานลิฟทท์าํเหมือนวา่เรากาํลงัพุง่ออกไปในอวกาศใหช้มระหวา่งอยูใ่นลิฟทด์ว้ย ใชเ้วลาไม่ถึง 1 นาทีก็ขึ�น

มาถึงชั�น 89 ซึ� งเป็นชั�นชมววิกวา้งๆอยูใ่นอาคาร จากนี�จะมีบนัได

ใหเ้ดินขึ�นไปที�ลานชมววิกลางแจง้ที�ชั�น 91 ไดด้ว้ย และสามารถ

เดินลงที�ชั�น 88 เพื�อไปดูลูกตุม้ยกัษ ์Wind Damper ที�ช่วยเรื�องการ

ทรงตวัของตึกเมื�อรับมือกบัแผน่ดินไหวและลมพาย ุสร้างขึ�นโดย

หลกัวศิวกรรมชั�นเยี�ยมสามารถทนทานต่อการสั�นสะเทื�อนของ

แผน่ดินไหว 

นาํท่านชม อทุยานธรณเีย่หลวิ (Yehliu Geopark)หนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาติของไตห้วนั ตั�งอยู่

ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป (New Taipei City) เขตตาํบล

วา่นหลี� (Wanli District) ดว้ยความโดดเด่นทางธรณีวทิยากบัหิน

รูปร่างแปลกตา ซึ� งภูมิทศัน์หินของเยห่ลิวถือเป็นหนึ�งในสิ�ง

มหศัจรรยที์�มีชื�อเสียงมากที�สุดในโลกอีกแห่งหนึ�งเลยก็วา่ได ้พื�นที�

ของอุทยานเยห่ลิวมีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 

วนัที� 5       Taipai 101 - อุทยานเยห่ลิว – หมู่บา้นขดุทองจิ�วเฟิ� น – Sky Lantern in Pingxi – ตลาดกลางคืน 

      ซีเหมิงติง 



1,700 เมตร มีอายยุาวนานนบัลา้นปี เป็นแนวหินปูนเกิดจากการเคลื�อนตวัทางธรณีวทิยาจากเทือกเขา Datun 

และอิทธิพลของคลื�นลมทะเลทาํใหเ้กิดการผกุร่อนเปลี�ยนแปลง

เป็นรูปร่างในลกัษณะแปลกตาแตกต่างกนัออกไป นบัเป็นภูมิทศัน์

ทางธรณีวทิยาที�หาไดย้ากและสวยงามเป็นอยา่งยิ�ง และจากความ

แปลกตานี� เองที�ทาํใหอุ้ทยานเยห่ลิวกลายเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�

น่าสนใจบวกกบัความช่างจินตนาการที�มีการเปรียบเทียบลกัษณะ

ของหินแต่ละชิ�นกบัรูปทรงต่างๆ ของผูค้น อาทิ หินรองเทา้นางฟ้า (仙女鞋), หินทะเลเทียน (燭台石), หิน

ชา้ง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจา้หญิงและอื�นๆ อีกมากมาย และที�เป็นไฮไลทแ์ละมีนกัท่องเที�ยวเขา้คิวรอถ่ายรูป

ดว้ยมากที�สุดคือ หินเศียรราชินิ (Queen’s Head, 女王頭) ซึ� งรอใหคุ้ณไปพิสูจน์ดว้ยตาตวัเอง 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  

บ่าย สัมผสับรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟิน (Jiufen old Street ) หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซึ� งในอดีตเคย เป็น

แหล่งเหมืองทองที�มีชื�อเสียงตั�งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นถนน  

คนเดินเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงที�สุดในไตห้วนั เมื�อกาลเวลาผา่นไป

เหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิ�งดึงดูดใหน้กัท่องเที�ยวมา

เยอืนและใหท้่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั�งเดิมของ

ร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถชื�นชม

ววิทิวทศัน์ของบา้นโบราณซึ� งประดบัดว้ยโคมไฟสีต่างๆ รวมทั�งเลือกชิมและซื�อชาจากร้านคา้ที�มีอยูม่ากมาย

อีกดว้ย นาํท่านชมเมือง ผงิซี  Pingxi เมืองเล็กๆที�เต็มไปดว้ยเสน่ห์ กบักิจกรรมลอยโคมและเส้นทางรถไฟสาย

ผงิซี เป็นหนึ�งในสาขาสายรถไฟของไตห้วนั สร้างโดยคนญี�ปุ่นที�มาบุกเบิกเหมืองแร่ถ่านหินในอดีต ปัจจุบนั

กลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวสุดฮิตบนเส้นทางรถไฟโบราณ ซึ� งที�นี�มีววิธรรมชาติ มีหมู่บา้นเล็กๆและของกินขึ�น

ชื�ออยูม่ากมาย จุดเด่นจริงๆของที�ผงิซีคือเทศกาลลอยโคม 

Lantern festival คลา้ยๆ ยี�เปง ที�จะมีคนมาลอยโคมไฟเป็นสิริ

มงคลกนัเป็นพนัเป็นหมื�นลูก สร้างความสวยงามบนทอ้งฟ้ายาม

คํ�าคืนอยา่งสุดๆและถึงแมว้า่จะไม่ใช่เทศกาลลอยโคม ก็มีสอง

กิจกรรมน่าสนใจให้เล่นกนั คือ การซื�อโคมกระดาษ (ขนาดใหญ่

มาก) มาเขียนอวยพรลงทั�งสองดา้นของโคมดว้ยพูก่นัแบบจีน เสร็จแลว้ก็ไปยืนตรงรางรถไฟ มีคนมาจุดไฟให้ 

ถ่ายรูปกบัที�เราเขียน แลว้ก็ปล่อยโคม ง่ายๆสบายๆ ถ่ายรูปกนัเพลินๆ ลอยโคมกบัแฟนแบบโรแมนติคหรือไป

เป็นกลุ่มเขียนกนัคนละคาํสองคาํแลว้จบักลุ่มปล่อยโคมพร้อมกนัก็สนุกไปอีกแบบ การลอยโคมที�ผงิซีจะเห็น

นกัท่องเที�ยวเกาหลีหนุ่มๆสาวๆ เยอะมากๆ ที�มีไอเดียการเขียนวาดภาพที�สุดเก๋ 

คํ�า  จากนั�นนาํท่านชม ตลาดซีเหมินติง  ให้ท่านได้เลอืกซื�ออาหารอสิระ (รายการอาหรคํ�าไม่รวมในโปรแกรม

  ทวัร์) เป็นยา่นถนนคนเดินแหล่งชอ้ปปิ� ง กินเที�ยว ที�โด่งดงัในเมืองไทเป 

  ถา้จะเทียบกบับา้นเราก็คงเทียบไดก้บัยา่นสยามสแควร์แห่งไทเปเป็น 

  ยา่นชอ้ปปิ� งของวยัรุ่นและวยัทาํงานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งชอ้ปปิ� ง 



  ของนกัท่องเที�ยวดว้ยเช่นกนั ในยา่นนี� เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นํ�าเงิน โดย

  สังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลขและทาํสีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบร้านคา้แนะนาํสาํหรับนกัท่องเที�ยว

  ชาวไทย ซึ� งราคาถูกวา่ไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ Onitsuka Tiger, New Balance, Adidas, H&M, Muji ซึ� งรวม

  สินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมาก  
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั  

  นาํท่านชม วดัซิงเทยีน (Xing Tian Temple) เป็นวดัแห่งเทพเจา้กวนอ ูวดัหนึ�งในวดัที�มีชื�อเสียงและ 

  ผูค้นศรัทธามากที�สุดของไทเป วดัซิงเทียน สร้างขึ�นเพื�ออุทิศใหก้บัเทพเจา้กวนอู ซึ� งเป็นเทพเจา้แห่งความ

  ซื�อสัตย ์รวมกบัเทพผูพ้ิทกัษอี์ก 4 องค ์รวมเป็น 5 ตามความเชื�อ 

  ของขงจื�อ วดัแห่งนี�แตกต่างจากวดัอื�นๆ คือ ไม่มีการเผากระดาษ  

  กระถางธูป ตูรั้บบริจาค หรือกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินทอง  

  เนื�องจากตอ้งการเนน้เรื�องของการปฏิบติั ทาํสมาธิ และสวด 

  มนตเ์ท่านั�นดา้นหนา้วดัจะมีเสามงักรคู่อยู ่โดยเสามงักรเป็น 

  ตวัแทนของจกัรวาลที�สงบนิ�ง นอกจากมงักรแลว้ยงัมี กิเลน  

  (Qilin) อยูด่า้นขา้ง ซึ� งเป็นสัญลกัษณ์แทนความสงบ โดยตามความเชื�อคือวา่กนัวา่ เมื�อใดก็ตามที�กิเลนปรากฏ

  กายขึ�นมา แสดงวา่กาํลงัจะมีผูมี้บุญมาเกิดเพื�อทาํหนา้ที�ปกครองบา้นเมืองใหมี้แต่ความร่มเยน็เป็นสุข 

  นาํท่าชม อนุสรณ์สถานวรีชนจงเลี�ยฉือ (National Revolutionary Martyrs’ Shrine) เป็นอนุสรณ์สถาน

  การปฏิวติัแห่งชาติสร้างขึ�นเพื�อสักการะดวงวญิญาณของทหารจาํนวน 330,000 คน เสียสละชีวติ 

  ในช่วงสงครามจีน-ญี�ปุ่น และสงครามกลางเมืองของประเทศ

  จีน แหล่งเรียนรู้สาํคญัเกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ของประเทศ 

  ไตห้วนัตั�งอยูใ่นยา่น Zhongshan ของไทเปอยูบ่นภูเขา  

  Chingshan และมองเห็นแม่นํ� า Keelung มีรูปแบบ  

  สถาปัตยกรรมที�ยิ�งใหญ่และงดงามคลา้ยกบัพระราชวงัTaihe 

  Dian ในกรุงปักกิ�ง ประเทศจีนแผน่ดินใหญ่และยงัเป็น 

  สัญลกัษณ์ของจิตวิญญาณที�กลา้หาญของผูเ้สียสละ อีกจุดหนึ�ง

  ที�เป็นจุดไฮไลทข์องสถานที�ท่องเที�ยวแห่งนี� คือการเดินสับเปลี�ยนเวนยามทุกๆชั�วโมงโดยทหารที�จะแต่ง 

  เครื�องแบบเตม็ยศ นบัเป็นที�ดึงดูดความสนใจสาํหรับนกัท่องเที�ยวอยา่งมาก 

  นาํท่านชม ห้างสรรพสินค้ามริามาร์ (Miramar Entertainment Park) เป็นอาคารที�มีเอกลกัษณ์เป็น 

  หา้งสรรพสินคา้ที�ใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งในไทเป เป็นแหล่งชอ้ปปิ� งที�มี 

  สินคา้ใหเ้ลือกสรรครบครัน เช่น โรงภาพยนตร์ IMX 3D และศูนย ์   

วนัที� 6         วดัซิงเทียน – อนุสรณ์สถานวรีชนจงเลี�ยฉือ – Miramar Ferris Wheel - บ่อนํ�าพุร้อนเป่ยโถว   

                  ถนนตั�นสุย 



  รวมความบนัเทิงยคุใหม่ที�สร้างขึ�นดว้ยแนวคิดในการนาํเสนอความบนัเทิงที�สนุกไดท้ั�งวนัไฮไลทอี์กอยา่งของ

  หา้ง คือที�ดา้นบนหลงัคาจะมีชิงชา้สวรรคซึ์� งเป็นแลนดม์าร์คของไทเปนบัตั�งแต่ก่อตั�งมาเป็นชิงชา้สวรรคที์�มี

  ความสูง 77 เมตร มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองในไตห้วนั โดยสามารถขึ�นไปดูวิวทิวทศัน์ไทเปยามพระอาทิตย์

  ตกดิน และสัมผสัถึงความโรแมนติกยามคํ�าคืนของไทเป 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  

บ่าย  เดินทางไปยงั บ่อนํ�าพรุ้อน เป่ยโถว (Beitou) จุดชมววิบ่อนํ�าพุร้อนธรรมชาติจากภูเขาไฟ อุดมดว้ยแร่ 

  กาํมะถนัอยูไ่ม่ไกลจากบ่อแช่นํ�าร้อนสาธารณะ Millennium Hot Spring 

  ที�นี�เป็นสถานที�ที�นกัท่องเที�ยวนิยมมาชมนํ�าแร่ร้อนอุณหภูมิประมาณ 

   80-100 องศาเซลเซียส สีเขียวใสที�มีควนัพวยพุง่พลิ�วไหวไปตาม 

  สายลม ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื�นเขียวขจีในบริเวณเดียวกนัมีร้าน Hot 

  Spring Valley Store ร้านเครื�องดื�ม ชากาแฟ ที�ขายอุปกรณ์อาบนํ�าและ

  ของจุกจิกดว้ย มานั�งพกั ผอ่นคลายเลือกซื�อของที�ระลึกหรือของฝากได ้

คํ�า นาํท่านชม ถนนโบราณ ตั�นสุย (Tamsui Old Street) ให้ท่านได้เลอืกซื�ออาหารอสิระ (รายการอาหรคํ�าไม่

รวมในโปรแกรมทวัร์) เป็นเมืองท่าแห่งแรกทางตอนเหนือของ

ไตห้วนัและยงัเป็นท่าเรือแห่งชาติเมื�อ คริสศกัราช (ค.ศ.1858) แต่

เนื�องจากความหนาแน่นและวุน่วายของเมืองท่า ความเป็นเมืองท่า

ในอดีตจึงไดเ้ลือนหายไปตามกาลเวลา แต่วา่ยงัมีการอนุรักษค์วาม

เป็นตั�นสุยไวบ้า้งในชื�อ “ถนนโบราณตั�นสุย” ซึ� งเป็นพื�นที�อนุรักษ์

ในเขตพื�นที�ตั�นสุย โดยเรายงัสามารถพบกลิ�นไอของความรุ่งเรือง

ในสมยัที�เป็นเมืองท่าที�รุ่งเรืองของตั�นสุย และยงัสามารถเห็นสิ�งก่อสร้างหลายรูปแบบในพื�นที�นี�  เช่นตึก

รูปแบบตะวนัตก รูปแบบญี�ปุ่น รูปแบบฟิจิตอนใต ้และอื�นๆ ที�เคยรุ่งเรืองมาก่อนในอดีต ใหเ้ราไดส้ัมผสัใน

พื�นที�แห่งเดียว ของฝากขึ�นชื�อของเมืองตั�นสุยแห่งนี�  คือ “ไข่เหล็ก” หรือที�เรียกวา่ “เถียตั�น” ซึ� งไข่เหล็กนี�ก็คือ

ไข่พะโลที้�เอาไปตม้จนแหง้และแขง็มีหลายรสใหเ้ลือกลิ�มลอง 

นาํท่านเขา้สู่พกัที� GREEN WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

08.00 น. ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินไทเป 

11.05 น. เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน Eva Air    เที�ยวบินที� BR241  

14.20 น. ถึง ท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ต  

 

** โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบริษทัเห็นถึงความสาํคญัของลูกคา้เป็นสิ�งสาํคญั ** 

วนัที� 7          ไทเป – สนามบินภูเกต็ 



อตัราค่าบริการ  15 ท่าน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ   21,900 บาท (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

พกัหอ้งเดี�ยวจ่ายเพิ�มท่านละ  6,000   บาท 

อตัรานี�รวม 

1.      ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดั ภูเก็ต –ไทเป – ภูเก็ต สายการบิน อีวีเอ แอร์ นํ�าหนกักระเป๋า 30 กิโล 

2. ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

3. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ 

4. ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 

6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

7.      ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั�งนี� ยอ่ม    

     อยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ  

8.      ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ 

 

อตัรานี�ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที�นํ�าหนกัเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 

2. ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าโรงแรมประมาณ NTD 100 / ต่อหอ้ง 

3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

5. ค่าอาหารอื�นที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี)  

7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ที�ดูแลคณะจากเมืองไทย (แลว้แต่ความพอใจของท่าน) 

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ ที�จะนาํติดตวัขึ�นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ ์ไม่ เกิน 100 มิลลิลิตร ต่อชิ�นได ้ไม่เกิน 10 

ชิ�น โดยแยกใส ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให ้เจา้หนา้ที�ตรวจได ้อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ เรย ์ 

อนุญาตให ้ถือได ้ท่านละ1ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ ์มากวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และ

ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น 

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝาก

เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึ�นไปบนเครื�องบินดงันี�   



 2.1   แบตเตอรี�สาํรองสามารถนาํใส่ กระเป๋าติดตวัถือขึ�นเครื�องบินได ้ในจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ได ้แก่ แบตเตอรี�

         สาํรองที�มีความจุ ไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือ นอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนาํขึ�นเครื�องได ้ไม่มีการจาํกดั  

         จาํนวน  

 2.2   แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาํขึ�นเครื�อง 

        ได ้ไม่ เกินคนละ 2 กอ้น 

  2.3   แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนาํขึ�นเครื�องในทุกกรณี  

4.    หา้มนาํแบตเตอรี�สาํรองใส่ กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี  

 

**************************************** 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี�  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการ 

       ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ�นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย,  

       การสูหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3.   หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ทางบริษทัๆ จะถือวา่ท่านสละสิทธิ� และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการ  

      ที�ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนเพื�อโปรโมทสินคา้พื�นเมือง ในนามของร้าน

รัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี�ยม, ปะการังสีแดง ซึ� งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์  เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  ทางบริษทัฯ จึง

อยากเรียนชี�แจงลูกคา้ทุกท่านวา่ ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อหรือไม ซื�อขึ�นอยู ่กบัความพอใจของ

ลูกคา้เป็นหลกั ไม่ มีการบงัคบัใดๆ ทั�งสิ�น และถา้หากลูกคา้ไม่ มีความประสงค ์จะเข าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียก เก็บค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงินประมาณ 5,200 NTD 

/ท่าน 


