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Day 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน 

16.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคานเ์ตอร์สายการบิน ไทเกอร์แอร์ ไตห้วนั IT โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 
และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

19.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเถาหยวน ไตห้วนัโดยเท่ียวบิน IT 506 

00.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ไตห้วนั(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศ City Suites Hotel ไทย 1 ชม.) น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกั City Suites Hotel หรือเทียบเท่า 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไตห้วนั 
  

 

City Suites Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★ 
2. วดัหลงซาน - อุทยานเยห่ลิว – หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน - อนุสรณ์สถาน

เจียงไคเช็ค – ศูนยเ์วชส าอาง - ซ่ือหลินไนทม์าร์เก็ต 
 

ซีฟู้ด แนะน า Relite Hotel Ximending หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
3. หนานโถว วดัเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา วดัพระถงัซมั

จัง๋ ชิมไข่ตม้ใบชา – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง - ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง 
 

เมนูปลา
ประธานาธิบดี 

แนะน า Relite Hotel Ximending หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
4. ศูนยผ์ลิตเคร่ืองประดบัเจอร์เมเนียม - ร้านของฝากพายสับปะรด ชอ้ป

ป้ิงตึกไทเป101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 แนะน า 

 

 

ขาไป IT 506 BKK - TPE เวลา 19.20น. – 00.10น. 
ขากลบั IT 505 TPE - BKK เวลา 15.30น. – 18.20น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 10 KG. (ไม่เกิน 2 ช้ิน) (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบนิ) 



 Day 2 วัดหลงซาน - อุทยานเย่หลวิ – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์เวชส าอาง -   

 ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดหลงซานซ่ือ หรือ วัดเขามังกร  เร่ิมสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของราชวงศชิ์งจกัรพรรดิเฉ่ียนหลง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง

และความศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งชาวไตห้วนัและชาวต่างชาติมากราบไหวก้นัเป็นจ านวนมาก มีผูก้ล่าวไวว่้าวดัหลงซนัซ่ือเป็นท่ีรวมเทพเจา้องคต์่างๆไว้

มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของไตห้วนัและปัจจุบนัเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงไทเป 

อุทยานแห่งชาติเย่หลิว หน่ึงในสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไตห้วนั ดว้ยความโดดเดน่ทาง

ธรณีวิทยากบัหินรูปร่างแปลกตา ซ่ึงภูมิทศัน์หินของเยห่ลิวถือว่าเป็นหน่ึง ในส่ิงมหศัจรรยท่ี์ม่ีช่ือเสียงมาก

ท่ีสุดในโลกอีกแห่งหน่ึง เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเตม็ไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิด

จากการกดักร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ย โขดหิน ชะง่อนหิน

ทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินีและรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู้รังผึ้ง ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้ง

เกาะไตห้วนั และทัว่โลก ใหท้่านอิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ซีฟู้ด 



หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟ่ิน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไตห้วนั 

เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านขายขนมและอาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจ่ิวเฟ่ินท่ีหากใครมาเยือนท่ีแห่ง

น้ีแลว้ไม่ควรพลาดอนัไดแ้ก่ บวัลอยเผือก ลูกช้ินปลาสูตรโบราณ และไอศกรีมถัว่ตดั และท่ีแห่งน้ียงัมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยูท่ี่ดา้นบน

ถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขั้นบนัได ซ่ึงกลายเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัภาพยนตร์อนิเมชนัเร่ืองดงัจาก เร่ือง SPIRITED AWAY จากค่าย 

STUDIO GHIBLI  

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มี

พ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร สามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์ส าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมี

รูปป้ันท าจากทองสัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และท่ี

ก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู ่3 ค า คอื จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนท่ีชั้นล่าง

มีการจดัโชวส่ิ์งของเคร่ืองใชร้วมถึงภาพถ่ายและอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเย่ียมท่ีแห่งน้ีคอืพิธีเปล่ียนเวรทหารซ่ึงจะมีทุก ๆ ตน้ชัว่โมงตั้งแต่

เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั 



น าท่านสู่ ศูนย์เวชส าอาง เพ่ือใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและสินคา้เก่ียวกบัความงามอ่ืนท่ีไดรั้บความนิยมท่ีขึ้นช่ือจ าพวกยาและน ้ามนันวด 

อิสระชอ้ปป้ิง ซ่ือหลิน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดยามค ่าคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทเป ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองอาหาร หรือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  

พกั Relite Hotel Ximending หรือเทียบเท่า 



Day 3 หนานโถว วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ชิมไข่ต้มใบชา – เยี่ยมชมโรงงานผลติชา

 อู่หลง – ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หนานโถว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) สักการะเทพเจา้กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่ง

ของไตห้วนั ซ่ึงภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตยเ์ป็นท่ีนบัถือของ

ชาวจีนและไตห้วนั รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั และเป็นท่ีนิยมในหมู่

นกัท่องเท่ียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งน้ีมีจดุท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากมาย 

และทะเลสาบแห่งน้ียงัมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ใหท้่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเลก็ท่ีสุด

ในโลก ณ ทะเลสาบแห่งน้ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ปลาประธานาธิบดี  



นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วัดพระถังซัมจ๋ัง ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือใครไดม้าเยือนยงัทะเลสาบ
สุริยนัจนัทรา นัน่คือ ไข่ต้มใบชา ซ่ึงถือเป็นของกินหรือของทานเล่นที่เป็นท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนยงัทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 
เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง ชาท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลูกบนเขาในระดบัความสูงเป็นพนัเมตร
จากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก  

อิสระชอ้ปป้ิง ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยูใ่นเมืองไทเปเป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ีทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมาย

โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอาง หรือของก๊ิบชอ้ปมากมายท่ีมีให้อพัเดทแฟชัน่เร่ือย ๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบรนด ์

หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั้งสินคา้มีแบรนดข์องทีน้ียงัถือไดว่้ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรับนกัชอ้ปมากมายให้ไดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  

พกั Relite Hotel Ximending หรือเทียบเท่า   



Day 4 ศูนย์ผลติเคร่ืองประดับเจอร์เมเนียม - ร้านของฝากพายสับปะรด ช้อปป้ิงตึกไทเป101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน - 

 ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ศูนย์ผลิตเคร่ืองประดับเจอร์เมเนียม ท่ีนกัท่องเท่ียวทุกทา่นท่ีมาไทเปก็คงไม่อยากท่ีจะพลาดแวะไปเลือกซ้ือสร้อยสุขภาพ มาเป็น

เคร่ืองประดบั ซ่ึงสร้อยชนิดน้ีเป็นเคร่ืองประดบัท่ีล ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ ซ่ึงมีหลากหลายชนิดดว้ยกนั ทั้งท่ีแบบสร้อยคอ สร้อย

ขอ้มือ ซ่ึงสามารถช่วยในเร่ืองของการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ซ่ึงตอนน้ีก าลงัเป็นท่ีนิยมของคนเอเชียเป็นอยา่งมาก 

น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมช่ือดงัอย่างพาย

สับปะรด อบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้งและไส้สับปะรดเขา้กนัไดอ้ย่างลงตวั อีกทั้งยงัมีพายเผือก เคก้น ้ าผึ้ง และของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือ

ผูใ้หญ่ก็นิยมซ้ืออยา่ง     ป๊อปคอร์นชีส  

ช้อปป้ิงตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบตัรขึ้นลิฟตสู่์จดุชมวิวชั้น 89 )ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วนั ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 

5 ของโลกในปัจจบุนั (อนัดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดา้นล่างเป็นห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวมร้านคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไว้

มากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, CHANEL, COACH, GUCCIM, GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON,  

LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, TAG HEUER, VERSACE, ZARA  เป็นตน้ 



น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเถาหยวน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

15.30 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน ไทเกอร์แอร์ ไตห้วนั เที่ยวบิน IT 505   

18.20 น.       เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

12 – 15 ตุลาคม 65 17,977.- 17,477.- 4,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 



  



  



 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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