




  
วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 

 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนำมบินเถำหยวน  
(SL…. : 06.40-11.30) – ไถจง –  ย่ำนกำรค้ำฉิน
เหม่ย – Chun Shui Tang (ชุนสุ่ยถัง) – โรงละคร
โอเปร่ำแห่งชำตไิถจง – เฟิงเจ่ียไนท์มำร์เก็ต 

X  X 
  Butler Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 

2 
ไถจง – ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ 
– วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู่ – โรงงำนผลิตชำ 
– ซ่ือหลินไนท์มำร์เก็ต    

  X   Ever Spring Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 

3 
อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – วัดหลงซำนซ่ือ –ร้ำน
คอสเมติค – หุบเขำบ่อน ำ้พุร้อน (Thermal Valley) 
– ห้องสมุดเป่ยโถว – ถนนโบรำณตัน้สุ่ย 

  X 
  Ever Spring Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 

4 

อุทยำนเย๋หลิ่ว – หมู่บ้ำนจิ่วเฟ่ิน – ถนนโบรำณสือ
เฟิน (ฟรี!!! ค่ำโคม 1 โคม/ 4 คน) – ศูนย์เจอเม
เนียม – ร้ำนขนมพำยสับปะรด –  ชมตึกไทเป 101 
(ไม่รวมค่ำขึน้ตกึ) – ช้อปป้ิงซีเหมินตงิ 

  X 
  Ever Spring Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 

5 
อิสระ ช้อปป้ิงให้จุใจตลอดวัน (FREEDAY) – 
สนำมบินเถำหยวน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) /  
(SL.... : 23.50-02.40+1) 

 X X  







                                                              
โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

 


03.30 น. คณะพ ร้อม กันที่  ท่ ำอำกำศยำนดอน เ มือ ง  ณ  อำคำร ผู้ โดยสำร ระห ว่ ำ งประ เ ทศ  
อำคำร 1 ชัน้ 3 เคำน์เตอร์เช็คอินสำยกำรบิน THAI  LION AIR (SL)  โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ 
คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสัมภำระก่อนขึน้เคร่ือง 

06.40 น.  ออกเดนิทางสู ่ไต้หวัน โดยสายการบนิ THAI  LION AIR (SL)   เที่ยวบินท่ี SL…. 
  (บริการอาหารว่าง และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
11.30 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  ซึ่งเป็นเกาะท่ีมีพืน้ท่ีเล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผา่นพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน 
บ่ำย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองไถจง (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของไต้หวนัเป็น

เมืองท่ีเป็นศนูย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพทุธศาสนา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
ย่ำนกำรค้ำฉินเหม่ย นัน้แตกตา่งจากย่านการค้าอ่ืน ๆ ในไถจง มนัมีบรรยากาศทางศิลปะและวฒันธรรมท่ี
แข็งแกร่งและรูปแบบของร้านค้าใกล้เคียงนัน้สอดคล้องกับบรรยากาศทางปัญญาและศิลปะ แม้ว่าแตล่ะร้าน
จะมีเอกลกัษณ์ของตวัเอง แต่ก็สะท้อน กันและกัน. หากคณุต้องการมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างในย่านการค้า 
Qinmei Commercial District เป็นตวัเลือกท่ีดีมาก ๆ มนัจะท าให้คณุสมัผสัอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน จากนัน้น า

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 1,500  บำท *** 
ค่ำทปิหวัหน้ำทวัร์ขึน้อยู่กับควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 

 
 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนำมบินเถำหยวน – ไถจง –  ย่ำนกำรค้ำฉินเหม่ย – Chun Shui Tang  
          (ชุนสุ่ยถัง) – โรงละครโอเปร่ำแห่งชำตไิถจง – เฟิงเจ่ียไนท์มำร์เก็ต 

ไฮไลท์ของกำรท่องเที่ยวทริปนี้
ล่องเรือชมควำมงำมของทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซึ่งมีทวิทัศน์รำวกับภำพวำดพู่กันจีน 
ชมตกึไทเป 101 มีควำมสูงถงึ 508 เมตร ได้รับกำรออกแบบโดยวิศวกรชำวไต้หวัน 
หุบเขำบ่อน ำ้พุร้อน เป็นหน่ึงในแหล่งน ำ้พุร้อนเป่ยโถว 
อุทยำนธรณีเย่หลิ่ว เป็นหน่ึงในสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำตยิอดนิยมของไต้หวัน 
หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน เมืองดังยอดฮติของนักท่องเที่ยวที่ห้ำมพลำด ปล่อยโคมลอยที่สือเฟ่ิน 
ช้อปป้ิงกันให้จุใจ  ซ่ือหลินไนท์มำร์เก็ต  เฟิงเจ่ียไนท์มำร์เก็ต  ซีเหมินติง  
เมนูพเิศษ !! ...อำหำรทะเลสไตล์ไต้หวัน, เส่ียวหลงเปำ, ชำบู ชำบู สไตล์ไต้หวัน 







ท่านเดินทางสู่ Chun Shui Tang (ชุนสุ่ยถัง) ชาไข่มุกไต้หวนัเจ้าแรกของโลก ซึ่งมีช่ือเสียงไปทัว่โลกในการ
คิดค้น "ชานมไข่มุก" ก่อตัง้ขึน้ท่ี Siwei Street ใน Taichung ซึ่งรู้จกักันในช่ือ "Bubble Black Tea Street"  ชา
นมไข่มกุไม่ได้เป็นเพียงเคร่ืองด่ืม แตย่งัเป็นวฒันธรรมและจิตวิญญาณ ความทรงจ าและความภาคภูมิใจของ
ชีวิตรากหญ้าในไต้หวัน ด้วยการแก้ไขช่ือ "Chun Shui Tang Founding Store" หวังว่าวัฒนธรรมของชานม
ไข่มุกจะถูกถ่ายทอดไปยังผู้คนทั่วโลกและพวกเขาจะเข้าใจความงามของชีวิตอาหารของคนธรรมดาอย่าง
แท้จริง (ไม่รวมค่ำเคร่ืองดื่ม) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โรงละครโอเปร่ำแห่งชำติไถจง เป็นโรงละครท่ี
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญ่ีป่นช่ือดงั อิโตะ โตโย (Ito Toyo) จากแนวคดิ “ถ า้เสียง”จงึท าให้ก าแพงของอาคาร
มีความโค้งมนเป็นเอกลกัษณ์ และสามารถตัง้อยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้เสาค า้และก าแพงตัง้ฉาก ภายในอาคาร
ประกอบด้วย โรงละครหลัก (Grand Theatre) โรงละครเล็ก (Play House) ห้องโล่ง (Black Box) และพืน้ท่ี
กิจกรรม (Corner Salon) ซึ่งสามารถจดัได้ทัง้การแสดงและงานประชมุระดบันานาชาติ นอกอาคารยงัมีสวน
กลางแจ้ง (Outdoor Plaza) และสวยลอยฟ้า (Rooftop Sky Garden) เปิดต้อนรับผู้มาเยือนให้มานัง่พกัผ่อน 
จงึเป็นอาคารท่ีนา่แวะมาชมความงามอยา่งยิ่ง  

ค ่ำ อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
น าทา่นเดนิทางสู ่เฟ่ิงเจ่ียไนท์มำร์เก็ต เป็นตลาดคนเดนิมีร้านค้าครบครันจ าหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่น
สไตล์ไต้หวนั เมนท่ีูขึน้ช่ือของท่ีน่ีได้แก่ ชานมไขม่กุ อิสระให้ทา่นได้เลือกซือ้หาสินค้าตา่งๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของ
ชาวไต้หวนั  

    พักที่ Butler Hotel Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 

วันที่สอง      ไถจง – ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู่ – โรงงำนผลิต 
       ชำ – ซ่ือหลินไนท์มำร์เก็ต    
   







 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหล่ี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) ตัง้อยู่ทางภาคกลางของไต้หวนั เป็น
เมือง อตุสาหกรรมและเมืองท่าเรือท่ีส าคญัของไต้หวนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองท่ีได้ช่ือวา่น่าอยูท่ี่สดุ
ในไต้หวนั จากนัน้น าทา่น ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซึง่เป็นทะเลสาบท่ีมีภเูขาสลบัซบัซ้อนล้อมรอบ
ประกอบกับมีทัศนียภาพของน า้และภูเขาท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเข้าไปชมความ
งดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง (Xuanguang Temple) นมสัการพระอฐิัของพระพทุธเข้าท่ีอนัเชิญมาจาก
ชมพทูวีป เป็นอีกวดัหนึง่ท่ีต้องมาเยือนหากได้มาท่ีทะเลสาบสริุยนัจนัทรา วดันีมี้รูปปัน้พระถงัซมัจัง๋ให้นมสัการ 
อีกทัง้มีวิวทะเลสาบท่ีสวยงาม และพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงประวตัิของพระถงัซ าจัง๋ ภายในวดัมีบรรยาการท่ีสวย 
เงียบสงบ จากนัน้น าท่านนมสัการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิ
ปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซ่ือสตัย์ และยงัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่ด้านหน้าวดั ซึ่งมีมลูคา่ตวัละ 1 ล้าน
เหรียญไต้หวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย พาท่านเย่ียมชม โรงงำนผลิตชำ ชาท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของไต้หวนั มีรสชาติหอม มีสรรพคณุช่วยละลายไขมนั ปลกู

บนเขาในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน า้ทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซือ้กลับเป็นของฝาก 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของไต้หวนัและเป็น
ศนูย์กลาง ทางด้านตา่งๆ ของไต้หวนั ทัง้การศกึษา การค้า อตุสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเป
ตัง้อยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ีมีการ
เตบิโตเร็วมาก  

ค ่ำ อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
  น ำท่ำน อิสระช้อปป้ิง ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต เป็นหน่ึงในตลำดไนท์มำร์เก็ตที่มี

ชือ่เสียงมำกทีสุ่ดของเมืองไทเป โดยจะแบง่ออกเป็น 2 โซนหลกัๆ คือโซนตลำด

ในอำคำรเก่ำซึ่งมกัจะเป็นรำ้นอำหำรและขนมมีท ัง้แบบแผงลอยและที่เป็นรำ้น

เล็กๆ เกือบ 500 รำ้นคำ้ ทีเ่น้นขำยอำหำรแบบทอ้งถิน่ของไตห้วนัสไตล์ Street 

Food ต่ำงๆ เช่น ปลำหมึกย่ำง, หอยทอด, ไก่ทอด, ข้ำวขำหมู, และเครื่องดื่ม

สไตล์ไตห้วนัตำ่งๆ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







   พักที่  Ever Spring Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 น าท่านชม อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค  สร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทัง้ 4 ด้านมีหลงัคาทรง 8 เหล่ียมสีน า้เงินแบบสถาปัตยกรรมแบบ
จีน ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตัรัุสเสรีภาพ มีบนัไดด้านหน้า 89 ขัน้เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี 
โดยภายในจะมีรูปปัน้ท าจากทองสมัฤทธ์ิของทา่นในทา่นัง่ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้ายิม้แย้มตา่งจากรูปปัน้ของท่าน
ในท่ีอ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝา้ไว้ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงด้านในหลงัจะมีข้อความปรัชญาทางการเมือง
การปกครองของทา่นอยู ่3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

วันที่สำม      อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – วัดหลงซำนซ่ือ –ร้ำนคอสเมตคิ – หุบเขำบ่อน ำ้พุร้อน (Thermal  
          Valley) – ห้องสมุดเป่ยโถว – ถนนโบรำณตัน้สุ่ย 
    







  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วัดหลงซำนซ่ือ เป็นหนึง่ในวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของเมืองไทเป 
ตัง้อยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายเุกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึน้โดยคนจีนชาวฝเูจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738 แตเ่ดิม
สร้างขึน้เพ่ือสกัการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลกั แตก็่จะมีเทพเจ้าองค์อ่ืนๆ ตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกว่า 
100 องค์ท่ีด้านในโดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจ๋ือ เชน่ เจ้าแมท่บัทิม ท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินทาง  เทพ
เจ้ากวนอเูร่ืองความซ่ือสตัย์และหน้าท่ีการงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้ เฒ่าจนัทรา ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นเทพผู้ผูก
ด้ายแดงให้สมหวงัด้านความรัก 

จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ ร้ำนคอสเมติค ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของไต้หวนั มากมาย หลายแบรนด์ ท่ีท่าน
สามารถ ซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ...เส่ียวหลงเปา 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ หุบเขำบ่อน ำ้พุร้อน (Thermal Valley) ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้สดุของเขตความร้อนใต้

พิภพของกลุม่ภเูขาไฟต้าถนุซึง่เป็นท่ีลุม่หบุเขาท่ีอยู่ติดกบัสวนสาธารณะเป่ยโถว เป็นหนึง่ในแหลง่น า้พรุ้อนเป่ย
โถว เน่ืองจากมีควนัก ามะถนัท่ีลอยฟุ้งตลอดปี เห็นแล้วท าให้นึกถึงนรกภูมิ จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือว่า "หบุเขานรก" 
หรือ "ทะเลสาบผี"น า้พุร้อนของท่ีน่ีเป็นน า้พุร้อนท่ีมีอุณหภูมิของน า้สูงท่ีสุดในกลุ่มภูเขาไฟต้าถุน ทิวทัศน์ท่ี
อบอวลและเต็มไปด้วยควนัก ามะถนัราวกับอยู่ในความฝันและแดนสวรรค์ จากนัน้น าท่านชม ห้องสมุดเป่ย
โถว(Taipei Public Library Beitou Branch) ท่ีน่ีเคยได้ช่ือว่าเป็นห้องสมดุติดอนัดบัโลกในเร่ืองความสวยงาม 
การก่อสร้างสถาปัตกรรมท่ีสวยงาม โดยท่ีมีไม้มาสร้าง แล้วเล่นลวดลายอยา่งสวยงาม โดยภายนอกจากร่มร่ืน
มากด้วยต้นไม้ปัจจุบันนีท่ี้น่ีถูกเปิดให้เป็นท่ีท่องเท่ียวไปในตัว เพราะใครมาใครไปก็จะแวะมาถ่ายรูปกัน 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบรำณตัน้สุ่ย Tamsui Old Street เป็นจดุชมวิวพระอาทิตย์ตกน า้ท่ีได้รับความ
นิยมมากส าหรับคนไทเป ในช่วงเย็นจะมีหนุ่มสาวมากมายเดินทางมาชมพระอาทิตย์ตกน า้ มีลักษณะเป็น







ปากอ่าวท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตัง้แต ่400 ปีท่ีแล้ว และหลงัจากชมวิวสวยๆกนัแล้ว ก็จะมาเดินเลน่
กนัตอ่ แหลง่ช้อปปิง้ กินเท่ียว ท่ีปัจจบุนัได้รับความนิยมอยา่งมาก  

ค ่ำ อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
  พักที่  Ever Spring Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะ
พืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไป ในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง
ลกัษณะตา่ง ๆ นา่ต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่มีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ...อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 
บ่ำย  น าท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี จิ่วเฟ่ิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซือ้ของกินท่ีแปลกตา อีกทัง้ยงัมีบวัลอย 

เผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไต้หวนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดัง้เดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซือ้กลบัมาเป็นของ
ฝากได้ นอกจากนีย้งัมีสินค้าอีกมากมายท่ีท าให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสดุในหมูบ้่านจิ่วเฟ่ิน  





 
 
 
 

วันที่ส่ี      อุทยำนเย๋หลิ่ว – หมู่บ้ำนจิ่วเฟ่ิน – ถนนโบรำณสือเฟิน (ฟรี!!! ค่ำโคม 1 โคม/ 4 คน) – ศูนย์เจอเม 
         เนียม – ร้ำนขนมพำยสับปะรด –  ชมตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตกึ) – ช้อปป้ิงซีเหมินติง 
   







 
 
 
 
 

   
  น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบรำณสือเฟ่ิน (Shifen Old Street) เป็นชุมชนเล็กๆ ริมทางรถไฟสายเก่าของสาย

รถไฟผิงซี (Ping xi Line) ถนนแห่งนีเ้ป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีเม่ือก่อนเป็นเส้นทางล าเลียงถ่านหินสมยัท่ีญ่ีปุ่ นยึด
ครองไต้หวัน นักท่องเท่ียวนิยมมาปล่อยโคมลอยกระดาษ เม่ือซือ้โคมไฟก็มีการเขียนความปรารถนาท่ีจะ
อธิษฐานและปล่อยขึน้ท้องฟ้า และสนกุกบัการเดินเลน่ไปตามรางรถไฟ มีร้านอาหารและโปสการ์ดให้เลือกซือ้ 
ร้านขายงานฝีมือผลิตภณัฑ์โคมไฟ (ฟรี!!! ค่ำโคม 1 โคม/ 4 คน 







จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภำพ (Germanium Power Center) เป็นศนูย์เคร่ืองประดบัท่ีท าจาก
เจอร์เมเนียมเพื่อสขุภาพ ชว่ยเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดข้อ ไมเกรน ปวดกล้ามเนือ้ ปวดข้อ และ
ยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย เจอร์เมเนียมถือเป็น
เคร่ืองประดบัล า้คา่ของไต้หวนัมาตัง้แตโ่บราณจนถึงปัจจบุนั นอกจากนัน้ยงัมี หยกไต้หวนั (หยกตาแมว) และ
ปะการังแดง จากนัน้ให้ทา่นได้แวะชิมและเลือกซือ้ขนมยอดนิยมของไต้หวนั จากนัน้ให้ทา่นได้แวะชิมและเลือก
ซือ้ขนมยอดนิยมของไต้หวนั ร้ำนขนมพำยสับปะรด ช่ือดงัเพ่ือให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ของฝากอนัขึน้ช่ือของ
ไต้หวนั  จากนัน้น าท่านสมัผสัสญัลกัษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึก) มีความสูงถึง 
508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมของเอเชียตะวนัออกแบบดัง้เดมิกบัสถาปัตยกรรมแบบไต้หวนั โดยผสมผสานสญัลกัษณ์อนัเป็น
มงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเช่ือให้เข้ากนักบัเทคโนโลยีล า้ยคุได้อย่างลงตวั ตวัอาคารมองดูคล้าย
ปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน ตึกไทเป 101 มีทัง้หมด 101 ชัน้ตามช่ือและชัน้ใต้ดินอีก 5 ชัน้ ท่ีชัน้ 1-5 จะเป็นส่วน
ของห้างสรรพสินค้าท่ีขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารตา่งๆ 

 

ค ่ำ อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
  น าทา่น อิสระช้อปป้ิงซีเหมินตงิ หรือสยามสแควร์ไต้หวนั อิสระช้อปปิง้สินค้าหลากหลายรวมทัง้สินค้าแฟชัน่

เทรนด์ใหม่ๆ  มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แตใ่นสว่นของราคาท่ีประเทศ ไต้หวนั ถือวา่ถกูท่ีสุดใน
โลก อีกสิ่งหนึง่ท่ีพลาดไมไ่ด้ คือการชิมอาหารไต้หวนัแสนอร่อย เน่ืองจากท่ีน่ีมีร้านอาหารช่ือดงัมากมาย ให้เรา
ได้ชิมอาหารอร่อยตลอดเส้นทาง 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
    พักที่  Ever Spring Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
   อิสระช้อปป้ิงให้จุใจตลอดวัน (FREEDAY) 

ท่านสามารถเลือกเดินทางได้หลายวิธี เช่น รถไฟใต้ดิน รถเมล์ รถแท็กซ่ี รถจกัรยาน เป็นต้น แตก่าร เดินทางท่ี
ง่ายและสะดวกท่ีสดุท่ีแนะน าคือรถไฟใต้ดิน หรือท่ีเรียกว่า MRT ปัจจบุนั มีทั้งหมด 5 สาย เร่ิมให้บริการตัง้แต ่
เวลาประมาณ 06.00 – 24.00 น. บรรยากาศในตู้รถไฟโดยทัว่ไปจะคล้ายกบัท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ราคาคา่บริการจะ
เสียตามระยะทางท่ีเราไป เร่ิมต้นตัง้แต ่20 เหรียญไต้หวนั(NT$)จนถึง 60 เหรียญ ไต้หวนั(NT$)การซือ้ตัว๋จะมี
อยู่ 2แบบหลกัๆ คือแบบท่ีซือ้เป็นเท่ียวจากตู้ขายตัว๋อตัโนมตัิหรือเคาน์เตอร์ ขายตัว๋กบัอีกแบบคือการใช้บตัร
เติมเงินหรือท่ีเรียกว่า EASYCARD ท่ีเป็นบตัรใบเดียวใช้ได้กับการ เดินทางทกุประเภทในไทเป นอกจากนัน้ก็
จะเป็นประเภทตัว๋แบบเหมาจา่ยแบบรายวนัอ่ืนๆ 

สถำนที่ท่องเที่ยวแนะน ำ 
น่ังกระเช้ำเมำคง เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของเมืองไทเป ท่านจะได้พบกับความต่ืนเต้นขณะนัง่ 
กระเช้าลอยฟ้าเมาคงกอนโดลาท่ีโลดแล่นเหนือเมืองไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาติอนัสวยงาม และ ทิวทศัน์
เมืองไทเปในมมุมองท่ีแตกตา่งจากบนภเูขาท่ีเขียวขจี 
ตลำดปลำไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั เป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งใน ไทเป 
เปิดตวัอย่างเป็นทางการหลงัจากการปรับปรุงพืน้ท่ีตลาดเดมิเม่ือปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ อาณาจกัร
แห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผกั, ผลไม้และขนมต่างๆ ท่ีจดัให้บริการเป็นโซนของแต่ละ ประเภทอาหาร

วันท่ีห้ำ      อิสระช้อปป้ิงให้จุใจตลอดวัน (FREEDAY) – สนำมบินเถำหยวน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
    







จ านวนมากมายภายใต้หลงัคาเดียวกัน ทั้งนีส้ามารถเลือกช้อปของสดจากโซนต่างๆใน ตลาดปลาปรุงสุกได้
ตามใจชอบ รับประกันคณุภาพของอาหารและความสะอาดท่ีจะท าให้คณุลืมภาพตลาด สดแบบเดิมๆ ไปได้
เลย 
หมู่บ้ำนทหำร ซ่ือซ่ือหนันซุน Old Military Village เป็นหมูบ้่านโบราณแหง่แรกของประเทศไต้หวนั ตัง้อยูใ่น
เมืองไทเปใกล้กับตึก Taipei 101 จากการอพยพมาตัง้ ถ่ินฐานของทหารก๊กมินตั๋ง นับเป็นหมู่บ้านแห่ง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมท่ีส าคญัของประเทศ ด้วยมนต์เสน่ห์ของชีวิตท่ีเรียบง่ายจากผู้คนในชมุชนเล็กๆ 
รายล้อมด้วยความเจริญของเมืองใหญ่และร้านค้าเล็กๆ ภายในหมูบ้่าน ท่ีน่ียงัเป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปคูต่กึไทเป 
101 แบบไมต้่องเสียตงัค์ 







   อำหำรกลำงวันและเยน็ อิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยวและช้อปป้ิงของท่ำน 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนำมบินเถำหยวน 
23.50 น.         ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI  LION AIR (SL)  เที่ยวบินที่  SL…. 
  (บริการอาหารว่าง และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  
02.40 น.+1 ถึงทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ...... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   







☺ ☺ ☺ ☺ ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 
    **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ**     
 
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดนิทำง 
 

  รำคำทัวร์ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(31 ท่ำนออกเดนิทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ 

12-16 เมษำยน 2566 29,999 บำท / ท่ำน 5,000 บำท / ท่ำน 15,999 บำท / ท่ำน 

 

        

 

1. ค่ำตั๋ วเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่านัน้  ตั๋ วเคร่ืองบินที่ ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สำมำรถเลือกที่น่ังล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่ำนัน้) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่ม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดนิทาง **รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันท่ี 24 ก.พ. 65  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ทา่น)  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึง่โรงแรมไมมี่หรือเตม็ ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เชน่กนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ทา่น 1 ห้อง ทา่นท่ี 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟกูท่ีนอน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามท่ีระบไุว้ในรายการ  
5. ค่ำยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 15 กิโลกรัม  สมัภาระตดิตวัขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้ ตอ่ทา่น น า้หนกัต้องไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้ เอา
ประกนัท่ีมีอายตุัง้แต ่1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการท่ีเก่ียวข้องกบัการติด
ยา, โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของ

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 







สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, 
การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 

 


1. ค่ำท ำหนังสือเดนิทำงทกุประเภท 
2. คา่ด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ในกรณีท่ีประเทศไต้หวนัต้องให้ตรวจ 
3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์และคนขบัรถ รวม  1,500  บำทตอ่คน (เด็กช ำระทปิเทำ่กบัผูใ้หญ)่ ค่ำ

ทปิหัวหน้ำทัวร์ขึน้อยู่กับควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมลูคา่เพิ่ม และหกั ณ ท่ีจา่ย จากยอดขายจริงทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จท่ีถกูให้กบับริษัททวัร์เทา่นัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำไต้หวันส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
8. ตามนโยบายของไต้หวนัร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองไต้หวนัเพ่ือโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนามของร้านขายสินค้าพืน้เมือง 
คือ ใบชา,เจอร์เมเนียม, พายสับปะรด,ร้านคอสเมติค  ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกับราคาทวัร์ 
ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูค้าทกุท่านว่า ร้านขายสินค้าพืน้เมืองทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซือ้หรือไม่
ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านทุกเมือง 
หรือหากท่านต้องการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน
เงิน 5,000 NTD /ทา่น 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 







 







 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทกุครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทกุหน้ำ และทกุบรรทดั เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก ** 


