
 

 

 

 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 25752 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       
 



  



 
 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเกาสง ไต้หวัน - ไทจง  อีจ้งไนท์มาร์เกต็ 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Smileโดยมีเจา้หนา้ท่ี
บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  
11.55 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานเกาสง ไตห้วนัโดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE688 
16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเกาสง ไตห้วนั 

 

น ำท่ำนสู่ ไทจง อี้จงไนทม์าร์เก็ต ตลำดนัดกลำงคืนที่มีชื่อเสียงของ

เมืองไทจงและไดร้ับกำรกล่ำวว่ำเป็นตลำดนัดกลำงคืนที่ใหญ่ที่สุดใน

ไตห้วนั อยู่ใกลก้บัมหำวิทยำลยัฝงเจี่ย ตลำดแห่งนีถ้กูสรำ้งขึน้และเติบโต

พร้อมกับมหำวิทยำลัย มีร ้ำนค้ำ ร ้ำนขำยอำหำร เครื่องดื่ม รวมถึง

ภัตตำคำรให้เลือกมำกมำย และยังเป็นแหล่งช้อปป้ิง เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ 

เครื่องส ำอำง คอนแทคเลนส ์ฯลฯ ที่เด็ดสดุส ำหรบัผูท้ี่ชื่นชอบชำนมไข่มกุ

ตลำดแห่งนีม้ี Onitsuka tiger ลดรำคำเยอะที่สดุ และมีแบบใหเ้ลือกมำก

ที่สดุในไตห้วนั 

ค ่า บริการอาหารค ่า บฟุเฟต์ชาบู 

พกั : Guide Hotel Ziyou ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเกาสง ไตห้วนั - ไทจง อ้ีจง
ไนทม์าร์เก็ต 

  

 
 

บุฟเฟตช์าบู 

Guide Hotel Ziyou 

หรือเทียบเท่า★★★ 

2. ไทเป ร้านพายสับปะรด – วดัหลงซาน - ศูนยส์ร้อยสุขภาพเจอเมเนียม  
คอสเมติกช็อป - เขา้ชมพระราชวงัตอ้งห้ามกูก้ง - ตึกไทเป101 ขึ้นชม
วิวชั้น89 ช็อปของฝาก - ช็อปป้ิงซีเหมินติง 

 

 
 

เส่ียวหลงเปา 

อิสระยา่น 
ซีเหมินติง 

Papa Whale Hotel Ximen 

หรือเทียบเท่า★★★★ 

3. ขึ้นกระเชา้ลอยฟ้าสู่ยอดเขาเมาคง - ตลาดปลาไทเป - ร้านชาอู่หลง - 
ปราสาทช็อกโกแลต - เฝิงเจียไนทม์าร์เก็ต 

 

อิสระ 
ตลาดปลา  

อิสระไนท์
มาร์เก็ต 

Check inn Hotel 

หรือเทียบเท่า★★★ 
4.  วดัโฝกวงซาน - อีตา้เอาทเ์ลต็มออลล ์-  เจดียเ์สือเจดียม์งักร –  

ท่าอากาศยานเกาสง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 อิสระเอาทเ์ลต็ 

 

 

ขาไป WE 688 BKK – KHH เวลา 11.55 – 16.15น. 
ขากลบั WE 689 KHH - BKK เวลา 17.15 – 19.45น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 



 

 

Day 2 ไทเป ร้านพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ศูนยส์ร้อยสุขภาพเจอเมเนียม  คอสเมติกช็อป –  

เข้าชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง - ตึกไทเป101 ขึน้ชมวิวชั้น89 ช็อปของฝาก(ค่าขึน้ลิฟตไ์ม่รวมในราคาทัวร ์
990บ./ท่าน ให้เวลาประมาณ 60นาที) - ชอ็ปป้ิงซีเหมินติง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ไทเป ร้านพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ภำยในรำ้นมีขนมของฝำกมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นขนมชื่อดงั
อย่ำงพำยสบัปะรด อบใหม่ๆ สดๆ มีรสชำติของแป้งและไสส้บัปะรดเขำ้กนัไดอ้ย่ำงลงตวั อีกทัง้ยงัมีพำยเผือก เคก้น ำ้ผึง้ และของกินเล่นไม่ว่ำ

เด็กหรือผูใ้หญ่ก็นิยมซือ้อย่ำงป๊อปคอรน์ชีส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดหลงซาน หน่ึงในวดัที่เก่ำแก่และมีชื่อเสียงมำกที่สดุแห่งหน่ึงของเมืองไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่ำนเมืองเกำ่ มีอำยรุำว 300 รอ้ยปี สรำ้งขึน้
โดยคนจีนชำวฝเูจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 แต่เดิมสรำ้งขึน้เพื่อสกักำระเจำ้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็มีเทพเจำ้องคอ์ื่นๆตำมควำมเชื่อของชำวจีนอกี
มำกกว่ำ 100 องค ์โดยมำจำกทัง้ศำสนำพทุธ เต๋ำ และขงจื๋อ เช่น เจำ้แม่ทบัทิม ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเดินทำง , เทพเจำ้กวนอู เรื่องควำมซือ้สตัย์
และหนำ้ที่กำรงำน อิสระเลือกซือ้  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

น ำท่ำนสู่ ศูนยส์ร้อยสุขภาพเจอรเ์มเนียม ที่นักท่องเที่ยวทุกท่ำนที่มำไทเปก็คงไม่อยำกที่จะพลำดแวะไปเลือกซือ้สรอ้ย
สขุภำพ มำเป็นเครื่องประดบั ซึ่งสรอ้ยชนิดนีเ้ป็นเครื่องประดบัที่ล  ำ้ค่ำของชำวไตห้วนัมำตัง้แต่โบรำณ ซึ่งมีหลำกหลำยชนิดดว้ยกนั ทั้ งที่แบบ

สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มือ ซึ่งสำมำรถช่วยในเรื่องของกำรไหลเวียนของเลือดในรำ่งกำย ซึ่งตอนนีก้  ำลงัเป็นท่ีนิยมของคนเอเชียเป็นอย่ำงมำก 

 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนสู่ คอสเมตกิช็อป เพื่อใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้เครื่องส ำอำงและสินคำ้เก่ียวกบัควำมงำมที่ไดร้บัควำมนิยม ขึน้ชื่อจ ำพวกยำและน ำ้มนันวด 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง เส่ียวหลงเปา 

เขำ้ชม พระราชวังต้องห้ามกู้กง โบรำณวตัถุต่ำงๆที่จดัแสดงอยู่ภำยในพิพิธภณัทพ์ระรำชวงัแห่งชำตินี ้ส่วนใหญ่ถูกน ำมำ
จำกในพระรำชวงัตอ้งหำ้มของเมืองปักกิ่ง ที่ถูกขนยำ้ยมำในช่วงสงครำมกลำงเมืองจีน ซึ่งมีตัง้แต่วตัถุโบรำณตัง้แต่ 10,000 ปีจนถึงยคุ
รำชวงศฉิ์ง มีโซนจดัแสดงหลกัอยู่ในอำคำรขนำดใหญ่ที่มีรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมที่งดงำมตำมแบบพระรำชวงัจีนโบรำณ และมีกำรจดั
นิทรรศกำรแสดงสมบัติโบรำณวัตถุและศิลปะต่ำงๆของชำวจีนอยู่มำกกว่ำ 700,000 ชิน้งำน ท ำให้เป็นพิพิธภัณทท์ี่มีกำรจัดแสดง
โบรำณวตัถทุี่มำกที่สดุในโลก  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ค่าขึน้ลิฟต์ไม่รวมในราคาทัวร์เพิม่ 990บ./ท่าน เวลาอยู่ด้านบนประมาณ 60 นาที สนใจกรุณาแจ้งในวันจอง*** 

***ค่าขึน้ลิฟต์ไม่รวมในราคาทัวร์ 990บ./ท่าน เวลาอยู่ด้านบนประมาณ 60 นาที สนใจกรุณาแจ้งในวันจอง*** 

ช็อปป้ิงซีเหมินติงไนทม์าร์เก็ต ย่ำนช้อปป้ิงของ
วัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดของไตห้วัน หนึ่งใน landmark ส ำคัญของ
เมืองไทเป ย่ำนซีเหมินติงเริ่มขึน้ในยุคที่ไตห้วนัอยู่ภำยใตอ้ำณำนิคม
ของจกัรวรรดิญ่ีปุ่ น ช่วงปีค.ศ. 1922 จนปัจจบุนัท่ีมีรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร 
รำ้นคำเฟ รำ้นขนม ต่ำงๆมำเปิดกนัมำกมำย มีสินคำ้หลำกหลำยแบบ 
หลำกหลำยประเภทโดยเฉพำะแฟชั่นจำกญ่ีปุ่ น  

ค ่า อิสระย่านซีเหมินติง 
พกั : Papa Whale Hotel Ximen ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

Day 3 ขึน้กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาเมาคง - ตลาดปลาไทเป - ร้านชาอู่หลง - ปราสาทช็อกโกแลต –  

เฝิงเจียไนทม์ารเ์ก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เปิดประสบการณขึ์้นกระเช้าภูเขาเมาคง พืน้เป็น
กระจกใสมองเห็นวิวขำ้งล่ำง เป็นเสน้ทำงกระเชำ้ลอยฟ้ำสำยแรกของเมือง
ไทเป โดยหนึ่งเที่ยวใชเ้วลำประมำณ 20-30 นำที  มีสถำนีใหผู้โ้ดยสำรได้
ขึน้-ลง ระบบกระเช้ำลอยฟ้ำ เต็มไปด้วยไร่ชำและรำ้นชำมีประชำชน
จ ำนวนมำกที่ตัง้ใจเดินทำง (ขอสงวนสิทธิ์พาเที่ยวชมสถานที่อื่นแทน
ในวันทีก่ระเช้าไม่สามารถขึน้ได้) 

ตึกไทเป 101 (Taipei 101) 
(ช็อปของฝากด้านบน) เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญ
ที่สุดที่หน่ึงของไต้หวัน เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกเมื่อปี 

2004 และเป็นจุดชมวิวเมืองไทเปแบบ 360 องศาได้

อีกด้วย โดยเลข 101 ในชื่อนั้นคือจำนวนชั้นที่อยู่บน

ดินของตึกแห่งนี้ แถมยังมีอีกห้าชั้นอยู่ใต้ดินอีกด้วย 

นอกจากความสูงถึง 509 เมตรที่เคยเป็นสถิติโลก

มาแล้ว ตึกไทเป101 ก็มีลิฟต์ที่เคยเคลื่อนที่เร็วที่สุดใน

โลกเช่นเดียวกัน  

 

 



 

ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอำหำรทะเลสดเที่ใหญ่ที่สดุของไตห้วนั ซูเปอรม์ำรเ์กต็สไตลญ่ี์ปุ่ นขนำดใหญ่อำณำจกัรแหง่อำหำรสด
ใหม่ทัง้ของทะเล, ผกั, ผลไมแ้ละขนมต่ำงๆ ที่จดัใหบ้รกิำรเป็นโซนของแต่ละประเภทอำหำรจ ำนวนมำกมำยภำยใตห้ลงัคำเดยีวกนั ทัง้นีค้ณุ

สำมำรถเลือกของสดจำกโซนตำ่งๆ มำใหค้รวัในตลำดปลำปรุงสกุไดต้ำมใจชอบ รบัประกกนัคณุภำพของอำหำรและควำมสะอำดที่จะท ำให้

คณุลืมภำพตลำดสดแบเดิมๆ ไปไดเ้ลย 

เที่ยง อิสระตลาดปลา        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ หนำนโถว ปราสาทชอ็คโกแลต ดา้นในเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวเก่ียวกบัช็อกโกแลตให้คุณไดค้น้หา ปราสาทสีงาชา้งแสน

สวยงามท่ีโอบลอ้มดว้ยสวนสไตลย์โุรปที่ตกแตง่ดว้ยตน้โกโกแ้ละดอกไมน้านาพนัธ์ 

 

 

 

 

ร้านชาอู่หลง ชำที่ขึน้ชื่อที่สดุของไตห้วนั มีรสชำติหอม มีสรรพคณุช่วยละลำยไขมนั ปลกูบนเขำในระดบัควำม   

สงูเป็นพนัเมตรจำกระดบัน ำ้ทะเล และเป็นของฝำกที่คนไทยนยิมซือ้กลบัเป็นของฝำก 



 

 

เฝิงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต ตลำดนัดกลำงคืนที่มีชื่อเสียง
ของเมืองไทจงและไดร้ับกำรกล่ำวว่ำเป็นตลำดนัดกลำงคืนที่
ใหญ่ที่สดุในไตห้วนั อยู่ใกลก้บัมหำวิทยำลยัฝงเจี่ย ตลำดแห่งนี ้
ถกูสรำ้งขึน้และเติบโตพรอ้มกบัมหำวิทยำลยั มีรำ้นคำ้ รำ้นขำย
อำหำร เครื่องดื่ม รวมถึงภตัตำคำรใหเ้ลือกมำกมำย และยงัเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิง เสือ้ผำ้ รองเทำ้ เครื่องส ำอำง ฯลฯ  

ค ่า อิสระย่านไนท์มาร์เก็ต  
พกั : Check inn Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day 4 วัดโฝกวงซาน - อต้ีาเอาท์เลต็มออลล์ -  เจดีย์เสือเจดีย์มังกร - ท่าอากาศยานเกาสง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดโฝกวงซาน เป็นพุทธอุทยำนของนิกำยมหำยำน หรือสวนทำงดำ้นศำสนำพุทธท่ีมีขนำดกวำ้งใหญ่ไพศำลท่ีสดุแห่งหน่ึง
ของไตห้วนั โดยครอบคลมุพืน้ท่ีหลำยรอ้ยไร ่ตัง้อยู่บริเวณชำนเมืองเกำสงห่ำงไปทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือรำว 20 กิโลเมตร สรำ้งขึน้โดยพระอำจำรย์
ซิงหยนุและลกูศิษย ์สถำปัตยกรรมส่วนหน่ึงนัน้ไดร้บัแรงบนัดำลใจมำจำกพุทธศิลปะของอินเดีย โฝกวงซำนเปิดใหเ้ขำ้ชมครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ อีต้าเอาทเ์ล็ตมอลล ์ เที่ยง อิสระเอาท์เล็ต   

 

 

 

 

 

เจดียเ์สือ เจดียม์ังกร ตัง้อยู่ดำ้นหนำ้วดัฉือจีม้ีลกัษณะเป็นเจดียส์งู 7 ชัน้คู่กนัโดย
จะมีรูปป้ันมงักรและเสือขนำดใหญ่เป็นทำงเขำ้เจดีย ์ตัง้อยู่โดดเดน่ อยู่กลำงรมิสระบวัหรือสระ

เหลียนฉือถนั โดยสรำ้งขึน้เพื่ออทุิศใหก้บัเทพเซงิตำ้ตีท้ี่เป็นเทพแห่งกำรรกัษำ เชื่อกนัว่ำถำ้เดิน

เขำ้ทำงปำกมงักรแลว้ออกทำงปำกเสือจะเป็นกำรขจดัปัดเป่ำเอำส่ิงไม่ดีออกจำกตวั 



 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานเกาสง เพื่อเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ  

17.15 น.  เหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน Thai Smile  

เที่ยวบิน WE 689   

19.45 น.  เดินทำงกลบัถงึท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำม

ทรงจ ำสดุประทบัใจ 

 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการ 

  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

12 - 15 มกราคม 66 
(วันเด็ก) 

17,977.- 17,477.- 4,977.- 

02 – 05 กุมภาพนัธ์ 66 19,977.- 19,477.- 4,977.- 

09 – 12 กุมภาพนัธ์ 66 19,977.- 19,477.- 4,977.- 

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

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

 



 



  



 

 



 

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