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กำหนดการทั้งหมด 
วนัที ่

1  
เมอืงไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้ - ตลาดฟง่เจีย่ไนทม์ารเ์กต็ 

  

เชา้ รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน 

 • นำท่านสู่ เมืองไทจง (Taichung) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของ

ไต้หวันเป็นเมืองท่ีเป็น

ศูนย์กลางทางด้าน

การศึกษา เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมตามพุทธศาสนา 

 

• นำท่านสู่ หมู่บ้านสายรุง้ (Rainbow Village) เป็นหมู่บ้านเก่า

ของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนท่ีลี้ภัยมาอยู่กัน

ท่ีไต้หวัน ท่ีตอนแรกก็  เกือบจะถูกรื้อท้ิงละ แต่ได้มีทหารเก่าช่ือ 

Huang Yung-Fu ปัจจุบันอายุ 95 ปี (2018) หรือเรียกกันว่า อา

กงฝู เป็นคนวาดรูปและ

ลวดลายต่างๆ นี้เองทั้งหมด 

เป็นการส่งท้ายก่อนที่จะจาก

ไป จนวันหนึ่ง มีนักศึกษา

มหาวิทยาลัยใกล้เคียงผ่าน

มาเจอ ด้วยลายเส้นและสีสัน

ท่ีสดใสสะดุดตา จึงมีการบอกต่อๆ กันจนทำให้หมู่บ้านสายรุ้งมี

ชื่อเสียงระดับประเทศ และมีการประกาศจากทางรัฐบาลให้เป็น

พ้ืนที่อนุรักษ์ และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไท

จง 

กลางวนั 
รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 



 • นำท่านสู่ ฟ่งเจีย๋ ไนทม์าร์เกต็ (Fengjia Night Market) ตลาด

แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีของ

ขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น 

เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เครื่องสำอาง อีกท้ังอาหาร

ท้องถิ่น หรืออาหาร

นานาชาติแบบ Street 

Food มากมายท่ีดึงดูดนัด

ท่องเท่ียวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย และท่ีสำคัญและ

พิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้นั้นมีสินค้าแบรนด์ท่ีมักจะลดราคาได้อย่าง

ถูกสุดๆ อย่างเช่น Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะท่ีสุด และมีแบบ

ให้เลือกมากท่ีสุดในไต้หวัน 

เยน็ *** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย *** 

 นำท่านกลับสู่โรงแรม เพ่ือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัที ่

2   
ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจัง๋ - วดัเห

วนิหวู ่
  

เชา้ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม 

• นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา (Sun Moon 

Lake) ทะเลสาบธรรมชาติ

ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน 

ได้รับการกล่าวขานว่า

เปรียบเสมือน

สวิสเซอร์แลนด์แห่ง

ไต้หวัน ด้วยความงดงามราวกับภาพวาด รวมความหลากหลาย



ทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาท่ีนับจากความสูงระดับ 600-

2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขา

สลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัว

ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มา

ของนามอันไพเราะว่า “สรุิยนัจนัทรา” 

กลางวนั 
รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านสู่ วัดพระถงัซมัจัง๋ (Xuanguang Temple) หรือ วัด

เสวียนจาง วัดแห่งนี้ได้อัญเชิญพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งมาจาก

ชมพูทวีปเมื่อปี ค.ศ.1965 

บริเวณกำแพงวัดมี

ภาพวาดการเดินทางของ

พระถังซัมจั๋งท่ีได้เดินทาง

จากจีนไปอินเดียเพ่ือ

อัญเชิญพระไตรปิฎก ภายในวัดนี้มีพระบรมสารีริกธาตุของ

พระพุทธเจ้า และพระพุทธรูปปางไสยาสน์แบบไทย เพ่ือให้ผู้ท่ีมา

เยือนได้สักการบูชาด้วย 

• นำท่านสู่ วัดเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรือ วัดกวนอู เป็นวัด

ท่ีมีชื่อเสียงและกล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ภายใน

เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้น

ของศาสดาขงจื้อเทพเจ้า

แห่งปัญญา และเทพกวน

อู เทพเจ้าแห่งความ

ซื่อสัตย์ เป็นท่ีนับถือของ

ชาวจีนและไต้หวัน หน้าวัดมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 

1 ล้านเหรียญไต้หวันเลยทีเดียว 

เยน็ 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านกลับสู่โรงแรม เพ่ือพักผ่อนตามอัธยาศัย 



 

วนัที ่

3 
อทุยานเหยห่ลวิ - หมูบ่า้นจิว่เฟิน้ 

  

เชา้ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม 

• นำท่านสู่ อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ (Yeh Liu National 

Park) ต้ังอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพ้ืนที่

เป็นแหลมย่ืนไปในทะเล 

เม่ือครั้งท่ีเกาะไต้หวันเริ่ม

ดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิว

น้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีท่ี

แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำ

ทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ 

น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมี

ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปแล้วจะต้อง

ไปถ่ายรูปคู่กับหินนี้ 

กลางวนั 
รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านสู่ ถนนเกา่จิว่เฟิน่ (Jiufen Old Street) ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน 

ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงต้ังแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่ง

ราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองท่ีนี่ การ

โหมขุดทองและแร่ธาตุ

ต่างๆ ทำให้จำนวนแร่

ลดลงอย่างน่าใจหาย 

ผู้คนพากันอพยพย้าย

ออกไป เหลือทิ้งไว้

เพียงแต่ความทรงจำ 

จนกระท่ังมีการใช้จิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ " เปย



ฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาท่ี

สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเท่ียวจำนวนมาก

เดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ 

เยน็ 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านกลับสู่โรงแรม เพ่ือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัที ่

4   
ตกึไทเป 101 - หอรำลกึเจยีงไคเชค็ - พพิธิภณัฑ์

พระราชวงักูก้ง 
  

เชา้ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม 

• นำท่านสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไต้หวัน 

และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสูงท่ีสุดในโลก) มีควา

สูงมากถึง 508 เมตร เป็น

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเท่ียว

ยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป 

ท่ีด้านบนจะมีจุดชมวิวใน

ร่มที่ช้ัน 89 และสามารถ

ขึ้นบันไดต่อไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งท่ีชั้น 91 ได้ด้วย 

• นำท่านสู่ หอรำลึกเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial 

Hall) เป็นหนึ่งสัญลักษณ์

ของประเทศไต้หวัน และ

สถานท่ีท่องเท่ียวหลักที่

ต้องมาของเมืองไทเป 



สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีต

ประธานาธิบดีเจียง ไคเชก 

กลางวนั 
รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านสู่ พิพิธภณัฑ์พระราชวงักูก้ง (National Palace 

Museum) เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเท่ียวท่ีห้ามพลาดของเมืองไทเป 

อยู่ชานเมืองตอนบนชิดริม

เนินเขาของไทเป กิน

อาณาบริเวณกว้างขวาง มี

โซนจัดแสดงหลักอยู่ใน

อาคารขนาดใหญ่ท่ีมี

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีงดงามตามแบบพระราชวังจีนโบราณ

โดยมีผนังสีเหลืองและหลังคาเซรามิคสีเขียว สูง 4 ชั้น 1 อาคาร

และอีกสองโถงจัดนิทรรศการ ซึ่งมีการจัดแสดงสมบัติ

โบราณวัตถุและศิลปะต่างๆของชาวจีนอยู่มากกว่า 700,000 

ชิ้นงาน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีการจัดแสดงโบราณวัตถุท่ีมาก

ท่ีสุดในโลก 

เยน็ นำท่านสู่สนามบิน หรือ กลับท่ีพักโรงแรม 

 

 

 

 



 

 

เงือ่นไข 
  

• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ผู้เดินทางจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่าน

เท่านั้น 

• ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มีนโยบายในการบังคับซื้อของ ลงร้านและ

บังคับทิป 

• การมัดจำเป็นการยืนยันยานพาหนะท่ีให้บริการ ท่านจะได้รับใบ

ยืนยันและใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารอ้างอิงชื่อคนขับและไกด์ จะ

ได้รับ 1-3 วัน ก่อนเดินทาง 

• กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋ว

เครื่องบินกับโรงแรมข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและ

โรงแรมนั้นๆ) 

• กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋ว

เครื่องบินกับโรงแรมข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและ

โรงแรมนั้นๆ) 

• กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋ว

เครื่องบินกับโรงแรมข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและ

โรงแรมนั้นๆ) 

 

 



 

 

 

การชำระเงนิ 
 

อตัรานีร้วม 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 

• ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 4 วัน เต็ม 

• ค่าโรงแรม 3 วัน (4 ดาว) 

• คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป 

• ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และท่ีพักคนขับ 

อตัรานีไ้มร่วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ 

• ค่าตั๋วเข้าชมต่างๆ 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ

ท่องเท่ียว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

• ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง 

 

 

 


