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อาบน า้แร ่VIP(สว่นตวั) / ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา /หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน 

/ อุทยานเยห๋ลิว่ / ถนนโบราณสอืเฟ่ิน (ปลอ่ยโคมไฟขอพร) /  

MITSUI OULET PARK /น า้ตกทองค า / แหลง่ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ / ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES (CI) บนิตรงสูไ่ทเป(สนามบนิเถาหยวน) 

น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 23กก.(1ใบ) บรกิารอาหาร+เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 2 มือ้ 
      Departure   BKK – TPE   CI834  (10.55-15.25) 
      Return      TPE – BKK   CI835 (13.50-16.45) 

 

 
วนัที ่

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
มือ้อาหาร 

  
 ทีพ่กั 

DAY1  
สนามบนิสวุรรรภูม ิสายการบนิ CHINA 

AIRLINES (CI834 10.55-15.25)  –  
(15:25) สนามบนิเถาหยวน - ไทจง - 

หมูบ่า้นสายรุง้ – ผูหลี ่(อาบน า้แรภ่ายใน
หอ้ง) 

 
/- / - / บุพเฟ่ตส์ลดั+

สเต็กจานรอ้น 

 
RED MEPLE 

BOUTIQUE 
HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

 
DAY2 

 
ผูหลี ่– ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา - ศาลเจา้กวน

อู – วดัพระถงัซ าจ ัง๋ – ไทเป – MITSUI 
OUTLET PARK - ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

 

 
โรงแรม /อาหารพืน้เมอืง 

/ -/ 
 

 
HOTEL 

RIVERVIEW 
TAIPEI 

หรอืเทยีบเท่า 
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DAY3 
 

ไทเป – อุทยานเยห๋ลิว่ – ถนนโบราณสอืเฟ่ิน 
(ปลอ่ยโคมไฟขอพร) - น า้ตกทองค า - 

หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน - แหลง่ช็อปป้ิงซเีหมิ
นตงิ 

 

โรงแรม / อาหารพืน้เมอืง/
ชาบูหมาลา่ + 

HAAGEN DAZS  

 

HOTEL 
RIVERVIEW 

TAIPEI 
หรอืเทยีบเท่า 

 
DAY4 

 

ไทเป – วดัหลงซนัซือ่ - หอทีร่ะลกึเจยีง
ไคเชก – (11:30) สนามบนิเถาหยวนสาย
การบนิ CHINA AIRLINES (CI835 13.50-

16.45) – กรุงเทพฯ  
 

โรงแรม / - / -/ 

 

 

 
DAY 1  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – หมู่บา้นสายรุ้ง –  ผหูล่ี – อาบน า้แร่ (ในห้องพักส่วนตัว)                    
08:30 น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเ์ตอร ์P สายการบิน CHINA AIRLINES โดย

มีเจา้หนา้ที่ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 
10:55 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนโดยเที่ยวบินที่ CI834 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริการบนเคร่ือง) 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเดินทางสู่เมือง ไทจง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

น าทกุท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บา้นของเหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลงัจาก
ที่อพยพมายงัไตห้วนัพรอ้มกบัเจียงไคเช็ค ปัจจุบนัรฐับาลของเมืองไทจงไดเ้ก็บรกัษา
อนรุกัษ์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊ก
มินตั๋ง บา้นแต่ละหลงัจะถกูแต่งแตม้ดว้ยสีสนัตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เวน้แต่พืน้ถนนทางเดินก็ถกูแต่ง
แตม้สีสนัและตวัการต์นูไปทั่วทัง้หมู่บา้น  

 ค ่า เดินทางสู่เมือง ผูหล่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ไดขึ้น้ชื่อว่ามีอากาศดีท่ีสดุของไตห้วนั และยงัเป็นแหล่งอาบ
น า้แรท่ี่ดีที่สดุของไตห้วนัอีกดว้ย เนื่องจากเมืองนีอ้ยู่ในหบุเขาและถกูลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทัง้เมือง จึงท าใหเ้ป็นเมืองที่มี
อากาศบริสทุธ์ิท่ีสดุของไตห้วนั/ 
 อาหารเย็นบุพเฟ่ตส์ลัด+สเต็กจานร้อน เชิญท่านเขา้โรงแรม อาบน ้าแร่ ตามอธัยาศยัเพ่ือผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย
เม่ือยลา้จากการท างานและการเดินทาง 
พักที่  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.taii.com.tw/en/room.php 
 
 

 
 
 

DAY 2  ผูหล่ี – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ศาลเจ้ากวนอู – วัดพระถังซ าจ๋ัง - ไทเป – MITSUI OUTLET PARK - ซื่อหลินไนท์
มารเ์ก็ต - แหล่งช็อปป้ิงซีเหมินติง                        

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไตห้วนั
รอบๆทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีจุดส าคญัที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนีมี้ความยาวถึง 
33 กิโลเมตร น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี ศาลเจ้ากวนอู เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้
แห่งป ญญา และ เทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซื่อสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที่ตัง้
อยู่หนา้วดั ซึ่งมีมลูค่าตวัละ1ลา้นเหรียญไตห้วนั โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชม
ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา จากนั้นน าท่านไปนมสัการรูปเคารพ
ของ พระถังซ าจ๋ัง ณ วัดพระถังซ าจ๋ัง เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครวั และ
ที่วดัพระถงัซ าจั๋งแห่งนีย้งัเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสรุิยนัจันทราที่สวยงามอีกจุดนึง 

เที่ยง อาหารกลางวัน (อาหารพืน้เมือง) หลงัรบัประทานอาหารกลางวัน  จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ ไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศไตห้วนั 
เมืองหลวงที่มีอากาศดีท่ีสดุของเอเชีย น าท่านไปอิสระชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมราคาถกูที่ 
MITSUI OULET PARK เป็นศนูยร์วม outlet ขนาดใหญ่ทีทัง้หมด 5 ชัน้ แบ่งเป็น 2 โซน 

http://www.taii.com.tw/en/room.php
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คือ In Mall และ Out Mall แนะน าใหด้ ูDirectory ไวเ้ลย เพราะใหญ่มากๆ รา้นรองเทา้ที่คนไทยนิยมซือ้ส่วนมากจะอยู่ โซน Out 
mall ศนูยร์วมรา้นของเทา้ชื่อดงัที่พากนัมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรคข์อง ขาชอ้ป – แม่คา้ออนไลนห์ิว้ของไปขายกนั เพราะ
ถกูกว่าญ่ีปุ่ น สิงคโปร ์เกาหลี ฮ่องกง และมีสินคา้ใหเ้ลือกมากกว่า 100 แบรนด!์!!  จากนัน้พาท่านไปอิสระช็อปป้ิงตามอธัยาศยั
ท่ี ซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

ค ่า อิสระอาหารค า่ ซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ตไนทม์ารเ์ก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหาร
พืน้เมืองและตลาดคนเดิน อาหารพืน้เมืองที่ขึน้ชื่อที่สดุของไตห้วนัคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไตห้วนัแลว้ไม่ไดลิ้ม้ลองรสชาติ
ของเตา้หูเ้หม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไตห้วนั และยงัมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีตน้ก าเนิดที่ไตห้วนัคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มี
สินคา้หลากหลายชนิดตัง้แต่ราคาถกูถึงราคาปานกลาง มีทัง้สินคา้เสือ้ผา้ รองเทา้ เครื่องประดบั โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบ รองเทา้
กีฬายี่หอ้ต่างๆจะมีราคาถกูกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลาน าทกุท่าน
เดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั เชิญทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
พักที่  HOTEL RIVERVIEW TAIPEI (4 ดาว)หรือเทียบเท่า 

 www.riverview.com.tw 
 

DAY 3  ไทเป – อทุยานธรณีเย๋หล่ิว - ถนนโบราณสือเฟ่ิน (ปล่อยโคมไฟขอพร) - น ้าตกทองค า - 
หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าทกุท่าน  เยี่ยมชม อุทยาน

ธรณีเย๋หล่ิว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั  มีลกัษณะพืน้ที่เป็น
แหลมยื่นไปในทะเล เม่ือครัง้ที่เกาะไตห้วนัเร่ิมดนัตวัจากใตท้ะเลขึน้สู่ผิวน า้เม่ือครัง้หลาย
ลา้นปีที่แลว้การเซาะกรอ่นของน า้ทะเล และลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่ง
ลกัษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ  ซึ่งมีชื่อเสียง
โด่งดงัไปทั่วโลก ซึ่งนกัท่องเที่ยวที่เดินทางไปแลว้จะตอ้งไปถ่ายรูปคู่กบัส่ิงนีจ้ากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ ถนนโบราณสือเฟ่ิน ที่นี่มีเสน้ทางสายรถไฟสายสัน้ๆ ที่ยงัคงความเป็นอดีตทัง้
ในส่วนของอาคารบา้นเรือนและสถานีรถไฟไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เปิดใหบ้ริการตัง้แต่ยุคท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเขา้มาปกครองช่วงปี 1921 
ในอดีตเคยเป็นเสน้ทางขนส่งถ่านหินจากการท าเหมืองแรแ่ต่ปัจจุบนัทางรฐับาลไตห้วนัไดมี้การพฒันาจนกลายเป็นเสน้ทาง
การท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  เนื่องจากภาพยนตรร์กัโรแมนติกชื่อดงัของไตห้วนั “You Are the Apple of My Eye” ไดม้าใชเ้ป็น
สถานที่ถ่ายท าฉากส าคญัของหนงั กจิกรรมที่นกัท่องเทีย่วใหค้วามนิยมเป็นอย่างมากคือการปล่อยโคมลอยกระดาษกลาง
รางรถไฟที่ตดัผ่านโดยจะมีการเขียนค าขอพรหรือขอ้ความสะเดาะเคราะหเ์อาไวเ้พ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ภายในตวัเมืองเต็ม
ไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพืน้เมือง, รา้นขายของที่ระลึกและอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 

เที่ยง อาหารกลางวัน (อาหารพืน้เมือง) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกทองค า (Golden Waterfall) สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติยอดนิยม น า้ตกแห่งนีถ้ือเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด ตัง้อยู่ระหว่างภูเขาและชายฝ่ังของเมืองนิวไทเป เขตรุย่เฟิง 
(Ruifang District) ถึงแมว่้าจะเป็นน า้ตกท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นกัแต่ก็ถือว่ามีความน่าสนใจทางดา้นนิเวศวิทยาเป็นอย่างมาก ทัง้
ยงัเป็นเสน้ทางของสายน า้ที่ไหลลงสู่แม่น า้สายส าคญัผ่านไปยงัมหาสมทุรแปซิฟิก เม่ือสายน า้ตกไหลผ่านก็จะมองดคูลา้ยกบั
น า้ตกแห่งทองค าตดักบัพืน้หญา้สีเขียวขจีสดใสบริเวณโดยรอบภูเขายิ่งช่วยเพ่ิมความโดดเด่นมากขึน้อิสระชอ้ปป้ิง หมู่บ้าน
โบราณ จ่ิวเฟ่ิน ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตัง้แต่สมยักษัตริยก์วงสวีแ้ห่งราชวงศช์ิง มีนกัขุดทองจ านวนมากพากนัมา
ขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแรธ่าตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแรล่ดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้น
พากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือทิง้ไวเ้พียงแต่ความทรงจ า  จนกระทั่งมีการใชจ้ิ่วเฟ่ินเป็น
ฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์“เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” 
ทศันียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้ึงดดูนักท่องเที่ยวจ านวนมากให้
เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟ่ินจึงกลับมาคึกคกัและมีชีวิตชีวาอีกครัง้ ปัจจุบนักลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของไทเป ที่คึกคกัไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมายที่เรียง
รายไปตามทางในหมู่บา้น จนท าใหท้่านเลือกซือ้เลือกชมรา้นคา้ต่างๆไดอ้ย่างไม่รูเ้บ่ือ  

ค ่า อาหารเย็น(ชาบูหมาล่า+HAAGENDAZS)  น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยักนัต่อที่ แหล่งชอ้ปป้ิงซีเหมินติง เปรียบเสมือน
สยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศนูยร์วมแฟชั่นทนัสมยัของเหล่าวยัรุน่ไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ยัรุน่มากมาย
โดยเฉพาะรองเทา้ยี่หอ้ ONITSUKA TIGER ที่ก าลงัไดร้บัความนิยมที่เมืองไทยขณะนี ้ เป็นรองเทา้สญัชาติญ่ีปุ่ นที่ไตห้วนัขาย
ถกูที่สดุในโลก เป็นส่ิงที่พลาดไม่ไดส้ าหรบัทกุคนที่เดินทางมาถึงไตห้วนั สมควรแก่เวลาน าทกุท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั 
เชิญทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
พักที่  HOTEL RIVERVIEW TAIPEI (4 ดาว)หรือเทียบเท่า  www.riverview.com.tw 
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DAY 4  ไทเป – วัดหลงซันซื่อ - หอที่ระลึกเจียงไคเชก – (11:30) สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านไปกราบไหวข้อพร พระโพธิสัตวก์วนอิม ท่ี วัด

หลงซันซื่อ เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิเก่าแก่โบราณอาย ุ 260 ปี สรา้งตัง้แต่สมยัราชวงศช์ิง ในแต่ละวนัจะมีผูค้นมากราบไหวแ้ละสวด
มนตรก์นัเป็นจ านวนมาก วดันีถ้กูบูรณะมาแลว้หลายครัง้จากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนกัที่สดุคือช่วง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่งวดันีเ้สียหายทัง้หมด แต่เกิดส่ิงอศัจรรยค์ือ องคพ์ระโพธิสตัวก์วนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่นิด
เดียว นอกจากนีย้งัมีเทพเจา้ของลทัธิเต๋าอีกหลายองคใ์หไ้ดก้ราบไหวข้อพร จากนัน้เดินทางสู่ หอที่ระลึกเจียงไคเชก ซึ่งสรา้ง
จากหินอ่อนทัง้หลงั ศึกษาชีวประวตัแิละผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพรอ้มถ่ายรูปกบัรูปป้ันทองเหลืองขนาด
ใหญ่ที่ตัง้อยู่ในโถงใหญ่ชัน้บน ชัน้ล่างเป็นหอ้งแสดงนิทรรศการและขา้วของเครื่องใชข้องอดีตผูน้ า ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทัง้
หลงั มีลกัษณะการก่อสรา้งคลา้ยวิหารเทียนถนัที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป 
ดา้นขา้งของหออนสุรณ ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจีน สมควรแก่เวลา
น าทกุท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45นาที) 

11.30น. น าทกุท่านเดินทางถึงสนามบินเถาหยวน 
13.50น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที ่CI 835 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริการบนเคร่ือง) 
16.45น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  
กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้าประเทศ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี!!!) 
 
 


