
รหัสโปรแกรม : 25562(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 
  



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน - ป้อมปราการซานโดมินโก - ถนนโบราณตั้นสุ่ย ท่าเรือ

ชาวประมง ชมพระอาทติย์ตกดิน - ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์สายการบิน VietJet โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

10.05 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานเถาหยวน ไตห้วนัโดยสายการบิน VietJet เท่ียวบิน VZ 562 

14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ไตห้วนั 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไตห้วนั - ป้อม
ปราการซานโดมินโก - ถนนโบราณตั้นสุ่ย ท่าเรือชาวประมง ชมพระ
อาทิตยต์กดิน - ซ่ือหลินไนทม์าร์เก็ต 

 
 

หม่าล่าชาบู Papa Whale Taipei Hotel 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
2. วดัหลงซาน - หมู่บา้นโบราณฉือเฟ่ิน ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ – 

อุทยานเยห่ลิว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – คอสเมติกช็อป – ชอ้ปป้ิง
ซีเหมินติง 

 

ซีฟู้ด เส่ียวหลงเปา Papa Whale Taipei Hotel 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3. ศูนยส์ร้อยสุขภาพเจอร์เมเนียม – ปราสาทช็อกโกแลต – ล่องเรือ

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - วดัเหวนิหวู ่–โรงงานผลิตชาอู่หลง - เฝิงเจีย
ไนทม์าร์เก็ต 

 

เมนูปลา
ประธานาธิบดี 

แนะน า Talmud Yuan De Hotel หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
4. ร้านขนมพายสบัปะรด - ตึกไทเป101 ข้ึนชมววิชั้น89 ช็อปของฝาก

ดา้นบน - ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
    

ขาไป VZ 562 BKK - TPE เวลา 10:05 - 14:40น. 

ขากลบั VZ 563 TPE - BKK เวลา 15:40 - 18:35น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่กรุณาแจ้งในวนัจอง เร่ิม 300 บาท/1 kg. 



 

 

 

  

 ต้องการระบุทีน่ั่ง  ราคา 
Premium Seat (3-8) 699 บ. / เทีย่ว 

Exit Row (9,10,23,24) 699 บ. / เทีย่ว 

Front Seat (11-22) 399 บ. / เทีย่ว 

Normal Seat (25-36) 249 บ. / เทีย่ว  ต้องการส่ังจองอาหารล่วงหน้า  ราคา 
ข้าวไก่เทอริยาก ิ+ น า้ 

219 บ. / เทีย่ว 

ข้าวแกงเขยีวหวาน + น า้ 

ข้าวผดัผกั + น า้ 

ไก่ + มนับด + น า้ 

ไก่อบสมุนไพร & บะหมี ่+ น า้ 



ป้อมปราการซานโดมนิโก ป้อมปราการแห่งน้ี เป็นปราการเก่าแก่ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์แห่งแรกของไตห้วนั ถูกสร้างในปี 1628 โดย

กลุ่มชาวสเปน  โดยต่อมาป้อมแห่งน้ี ถูกกลุ่มชาวดตัชบุ์กยดึและขบัไล่ชาวสเปนออกไปเม่ือปี 1642 จึงถูกก่อสร้างข้ึนใหม่จากหิน เปล่ียนช่ือ
เป็น “ป้อมปราการหงโหมว” แปลวา่ ป้อมปราการเมืองของพวกหวัแดง  



ถนนโบราณตั้นสุ่ย แหล่งชอ้ปป้ิง กินเท่ียว ท่ีปัจจุบนัไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 

 



ท่าเรือชาวประมง ชมพระอาทติย์ตก นอกจากจะเป็นสถานท่ีเดินเล่นรับลมยามเยน็จากริมฝ่ังทะเลแลว้ท่ีท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุยยงัถือเป็น

อีกหน่ึงสถานท่ีข้ึนช่ือท่ีเหล่านกัท่องเท่ียวและชาวเมืองในการมารอชมพระอาทิตยต์กเป็นอยา่งมาก ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในแปด
สถานท่ีชมพระอาทิตยต์กท่ีคุณไม่ควรพลาดโดยโดยนิตยสารท่องเท่ียวของญ่ีปุ่น TRiPORT 



อิสระชอ้ปป้ิง ซ่ือหลนิ ไนท์มาร์เกต็ ไนทม์าร์

เก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ล้ิมรส

กบัอาหารพ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนั

คือ เตา้หูเ้หมน็ และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมี

ตน้ก าเนิดท่ีไตห้วนั คือ ชานมไขมุ่ก ส่วน

ตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลายชนิด มีทั้ง

สินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้
ผา้ใบ รองเทา้กีฬายีห่อ้ต่างๆ  

ค า่ บริการอาหารค า่ บุฟเฟต์หม่าล่าชาบู 

พกั Papa Whale Taipei Hotel หรือเทยีบเท่า  

  



Day 2 วดัหลงซาน - หมู่บ้านโบราณฉือเฟ่ิน ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ – อุทยานเย่หลวิ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – 

คอสเมติกช็อป – ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วดัหลงซานซ่ือ หรือ วดัเขามงักร  เร่ิมสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1738 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของราชวงศชิ์งจกัรพรรดิเฉ่ียนหลง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง

และความศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งชาวไตห้วนัและชาวต่างชาติมากราบไหวก้นัเป็นจ านวนมาก มีผูก้ล่าวไวว้า่วดัหลงซนัซ่ือเป็นท่ีรวมเทพเจา้องคต์่างๆไว้
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของไตห้วนัและปัจจุบนัเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงไทเป 



หมู่บ้านโบราณฉือเฟ่ิน เป็นหมู่บา้นเลก็ ๆ อยูใ่นอ าเภอผิงสี หมู่บา้นโบราณท่ีมีทางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น เน่ืองจากในอดีตเคยเป็น

ปลายทางของรถไฟท่ีใชข้นถ่านหิน เม่ือยคุสมยัเปล่ียนไป ทางการไตห้วนัก็ไดเ้ขา้มาพฒันาหมู่บา้นโดยร่วมกบัชุมชน เน่ืองจากท่ีน่ีมีทั้งน ้ าตก

ขนาดใหญ่ มีอาหารพ้ืนเมืองข้ึนช่ือ มีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และนอกจากน้ียงัเป็นท่ีนิยมในการ ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ โคมลอยของ

ไตหวนัมีช่ือวา่ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐข้ึ์นโดยขงเบง้ ท่ีปรึกษาดา้นการทหารคนส าคญัในประวติัศาสตร์ยคุสามก๊ก เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ส่ือสารของกองทพัตั้งแตเ่ม่ือคร้ังอดีต อิสระใหทุ้กท่านถ่ายภาพเก็บบรรยากาศตามอธัยาศยั (ปล่อยโคมลอยไม่รวมในราคาทวัร์เพ่ิม 490บ./โคม
ได4้ท่าน สนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง)  

อุทยานแห่งชาตเิย่หลวิ หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไตห้วนั ดว้ยความโดดเด่นทางธรณีวทิยากบัหินรูปร่างแปลกตา ซ่ึงภูมิทศัน์

หินของเยห่ลิวถือวา่เป็นหน่ึง ในส่ิงมหศัจรรยท่ี์ม่ีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลกอีกแห่งหน่ึง เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเตม็ไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรง

แปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้ าทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ย โขดหิน ชะง่อนหินทราย

รูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินีและรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หูรั้งผึ้ง ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และทัว่โลก ใหท่้านอิสระ
ถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนู ซีฟู้ด  



อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค สร้างข้ึนเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มี

พ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร สามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์ส าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมี

รูปป้ันท าจากทองสมัฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมีทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และท่ี

ก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู ่3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวทิยาศาสตร์ โซนท่ีชั้นล่าง

มีการจดัโชวส่ิ์งของเคร่ืองใชร้วมถึงภาพถ่ายและอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเยีย่มท่ีแห่งน้ีคือพิธีเปล่ียนเวรทหารซ่ึงจะมีทุก ๆ ตน้ชัว่โมงตั้งแต่

เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั 

น าท่านสู่ คอสเมตกิช็อป เพ่ือใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและสินคา้เก่ียวกบัความงามท่ีไดรั้บความนิยม ข้ึนช่ือจ าพวกยาและน ้ ามนันวด 

อิสระชอ้ปป้ิง ซีเหมนิตงิ ตั้งอยูใ่นเมืองไทเปเป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ีทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายโดยเฉพาะสินคา้

แฟชัน่ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอาง หรือของก๊ิบชอ้ปมากมายท่ีมีใหอ้พัเดทแฟชัน่เร่ือย ๆ ไม่วา่จะเป็นของท่ีมีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์
อีกทั้งสินคา้มีแบรนดข์องทีน้ียงัถือไดว้า่มีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรับนกัชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

ค า่ บริการอาหารค า่ เมนู เส่ียวหลงเปา 

พกั Papa Whale Taipei Hotel หรือเทยีบเท่า   



Day 3 ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอร์เมเนียม – ปราสาทช็อกโกแลต – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา - วดัเหวนิหวู่ –โรงงานผลติ

ชาอู่หลง – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอร์เมเนียม ท่ีนกัท่องเท่ียวทุกท่านท่ีมาไทเปก็คงไม่อยากท่ีจะพลาดแวะไปเลือกซ้ือสร้อยสุขภาพ มาเป็น

เคร่ืองประดบั ซ่ึงสร้อยชนิดน้ีเป็นเคร่ืองประดบัท่ีล ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ ซ่ึงมีหลากหลายชนิดดว้ยกนั ทั้งท่ีแบบสร้อยคอ สร้อย
ขอ้มือ ซ่ึงสามารถช่วยในเร่ืองของการไหลเวยีนของเลือดในร่างกาย ซ่ึงตอนน้ีก าลงัเป็นท่ีนิยมของคนเอเชียเป็นอยา่งมาก 



ปราสาทช็อคโกแลต ดา้นในเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวเก่ียวกบัช็อกโกแลตใหคุ้ณไดค้น้หา ปราสาทสีงาชา้งแสนสวยงามท่ีโอบลอ้มดว้ยสวนสไตล์
ยโุรปท่ีตกแตง่ดว้ยตน้โกโกแ้ละดอกไมน้านาพนัธ์ 

  



ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั และเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียว ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศท่ีงดงาม

ดงัหลุดออกมาจากภาพวาดท่ีสุดแสนโรแมนติกและยงัเป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนู ปลาประธานาธิบด ี 

น าท่านสกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ หรือ วดักวนอู เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่งของไตห้วนั ซ่ึงภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของ

ศาสดาขงจ้ือ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยเ์ป็นท่ีนบัถือของชาวจีนและไตห้วนั รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้ง
อยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

เยีย่มชมโรงงานผลติชาอู่หลง ชาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลูกบนเขาในระดบัความสูงเป็นพนัเมตร
จากระดบัน ้ าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก 



 

เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนดักลางคืนท่ีมีชือเสียงของเมืองไทจงและไดรั้บการกล่าววา่เป็นตลาดนดักลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั อยูใ่กลก้บั
มหาวิทยาลยัฝงเจ่ีย ตลาดแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนและเติบโตพร้อมกบัมหาวิทยาลยั มีร้านคา้ ร้านขายอาหาร เคร่ืองด่ืม รวมถึงภตัตาคารให้เลือก
มากมาย และยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองส าอาง คอนแทคเลนส์ ฯลฯ ท่ีเด็ดสุดส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบชานมไข่มุกตลาดแห่งน้ีมี 
Onitsuka tiger ลดราคาเยอะท่ีสุด และมีแบบใหเ้ลือกมากท่ีสุดในไตห้วนั 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหาร  

พกั Talmud Yuan De Hotel หรือเทยีบเท่า 

  



Day 4 ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป101 ขึน้ชมววิช้ัน89 ช็อปของฝากด้านบน - ท่าอากาศยานเถาหยวน –   

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่วา่จะเป็นขนมช่ือดงัอยา่งพาย

สับปะรด อบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้งและไส้สับปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั อีกทั้งยงัมีพายเผือก เคก้น ้ าผึ้ง และของกินเล่นไม่วา่เด็กหรือ

ผูใ้หญ่ก็นิยมซ้ืออยา่งป๊อปคอร์นชีส  

จากนั้นน าท่าน ช็อปของฝากด้านบนตกึไทเป 101 ขึน้ชมววิช้ัน89 อาคาร

สูงเสียดฟ้า การก่อสร้างและตกแต่งทั้งภายนอกและภายในตวัอาคาร ต่างมี

ประวติัและความเป็นมาท่ีน่าสนใจ ทุกอยา่งลว้นแลว้แต่สร้างประกอบกบั

หลกัฮวงจุย้ ตึกไทเป 101 เคยติดอนัดบัเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความ



สูงกวา่ 500 เมตร และน าท่านไปสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงก่อนกลบัประเทศไทย ตั้งแต่ชั้นท่ี 1 – 6 ถูกสร้างใหเ้ป็นหา้งสรรพสินคา้ โดยสินคา้

ส่วนใหญ่ของท่ีน่ีจะเป็นสินคา้แฟชัน่ แบรนดเ์นมหรูหราระดบัไฮเอนด ์อยา่งเช่น Versace , Montblance , Chanel , Dior (ไม่รวมในราคาทวัร์
เพ่ิม 990บ./ท่าน เวลาอยูด่า้นบนประมาณ60นาที สนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง) 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

15.40 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet ไตห้วนั เท่ียวบิน VZ 563   

18.35 น.       เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตยีง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

29 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 66 27,977.- 27,477.- 5,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 



  



  



 



                                                             หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

