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รหัสโปรแกรม : 25899(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

                                                                           
วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนำมบินเถำหยวน  
(SL7390 : 09.20-14.05) –  อุทยำน Luoyusong  X X  

 ORCHARD PARK 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ระดับ 4 ดำว 

2 

อุทยำนเ ย๋ห ล่ิ ว  – ห มู่ บ้ ำนจิ่ ว เ ฟ่ิน  – ถนน
โบรำณสือเฟิน (ฟรี!!! ค่ำโคม 1 โคม/ 4 คน) – 
ศูนยเ์จอเ์มเนียม – ร้ำนขนมพำยสับปะรด - ซื่อ
หลินไนทม์ำรเ์ก็ต    

   
ORCHARD PARK 

HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
ระดับ 4 ดำว 

3 
อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – วัดหลงซำนซื่อ – 
หุบเขำบ่อน ้ำ พุ ร้อน (Thermal Valley) – ห้อง
สมุดเป่ยโถว – ถนนโบรำณตั้นสุ่ย 

   
ORCHARD PARK 

HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
ระดับ 4 ดำว 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 
วันแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนำมบินเถำหยวน – อุทยำน Luoyusong 
06.00 น. คณะพร้อมกันที ่ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ณ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ  อำคำร 

1 ช้ัน 3 เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินสำยกำรบิน THAI  LION AIR (SL)  โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ 
คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสัมภำระก่อนขึ้น
เคร่ือง 

09.20 น.  ออกเดนิทางสู ่ไต้หวัน โดยสายการบนิ THAI  LION AIR (SL)   เทีย่วบินที ่SL7390 
  (บริการอาหารว่าง และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
14.05 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  ซึ่งเป็นเกาะท่ีมีพืน้ท่ีเล็กกว่า

ประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตัง้อยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 
กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ อุทยำน Luoyusong ที่น่ีมีต้นสน (ต้น
ไซเปรส) ขนาดใหญ่ประมาณ 3,000 ตน้ เรียงรายสองฝ่ังถนน สีสนัสดใส และตน้สนจะเปล่ียนสี
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ  คือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกๆปี  มีระยะทางให้เดิน
ท่องเท่ียวยาวเกือบหนึ่งกิโลเมตรและทุ่งหญ้าท่ีอยู่ดา้นข้างและมีทะเลสาบ นอกจากนีย้ังเป็น
สถานท่ีถ่ายภาพวิวและทิวทศันส์ดุโรแมนติกอีกดว้ย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร My Home Steak เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์สเต็ก (เนือ้
หมู, ไก่ )  

    พักที ่ORCHARD PARK HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว **** 

4 

ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ – วัด
พระถังซัมจ๋ัง -  วัดเหวินหวู่ – โรงงำนผลิตชำ – 
ย่ำนกำรค้ำฉินเหม่ย – Chun Shui Tang (ชุนสุ่ย
ถัง) - โรงละครโอเปร่ำแห่งชำตไิถจง – เฟิงเจี่ย
ไนทม์ำรเ์ก็ต 

   
CU HOTEL TAICHUNG 

หรือเทียบเท่ำ 
ระดับ 4 ดำว 

5 

ไถจง – ศำลเจ้ำเจิน้หลำนกง – ไทเป - ชมตกึ
ไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึก) – ช้อปป้ิงซีเหมิน 
ตงิ – สนำมบินเถำหยวน - กรุงเทพฯ (ดอน
เมือง) / (SL7393 : 22.50-01.55+1) 

 X X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน 1,500  บำท *** 
ค่ำทปิหวัหน้ำทวัรข์ึน้อยู่กับควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
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วันทีส่อง อุทยำนเย๋หล่ิว – หมู่บ้ำนจิ่วเฟ่ิน (น่ังรถเมลข์ึน้ลง) – ถนนโบรำณสือเฟิน (ฟรี!!! ค่ำโคม 1 
โคม/  4 คน) – ศูนยเ์จอเ์มเนียม – ร้ำนขนมพำยสับปะรด - ซื่อหลินไนทม์ำรเ์ก็ต    

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติเย๋หล่ิว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไตห้วนั 

มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล  การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหิน 
งอกเป็นรูปรา่งลกัษณะตา่งๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดง่ดงั
ไปทั่วโลก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี จิ่วเฟ่ิน ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินในการจบัจา่ยซือ้ของกินท่ีแปลกตา อีกทัง้ยงัมี
บวัลอยเผือกท่ีโดง่ดงัท่ีสดุในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาตแิบบดัง้เดมิไมเ่หมือนท่ีไหน ทา่นสามารถซือ้
กลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนีย้งัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดนิ
ท่ียาวท่ีสดุในหมูบ่า้นจิ่วเฟ่ิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
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บ่ำย  น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบรำณสือเฟ่ิน (Shifen Old Street) เป็นชมุชนเล็กๆ รมิทางรถไฟสายเก่า
ของสายรถไฟผิงซี (Ping xi Line) ถนนแห่งนีเ้ป็นชมุชนเก่าแก่ท่ีเม่ือก่อนเป็นเสน้ทางล าเลียงถ่าน
หินสมยัท่ีญ่ีปุ่ นยึดครองไตห้วนั นกัท่องเท่ียวนิยมมาปล่อยโคมลอยกระดาษ เม่ือซือ้โคมไฟก็มีการ
เขียนความปรารถนาท่ีจะอธิษฐานและปล่อยขึน้ทอ้งฟ้า และสนกุกบัการเดินเล่นไปตามรางรถไฟ 
มีรา้นอาหารและโปสการด์ให้เลือกซือ้ รา้นขายงานฝีมือผลิตภณัฑโ์คมไฟ (ฟรี!!! ค่ำโคม 1 โคม/ 
4 คน 

  น าท่านเดินทางสู่ ศูนยส์ร้อยสุขภำพ (Germanium Power Center) เป็นศนูยเ์ครื่องประดบัท่ีท า
จากเจอรเ์มเนียมเพ่ือสุขภาพ ช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดข้อ ไมเกรน ปวด
กลา้มเนือ้ ปวดขอ้ และยงัสามารถดดูรงัสีตา่งๆ เชน่ แสงจากทีวี หรือ รงัสีจากโทรศพัทมื์อถือ ไดอี้ก
ดว้ย เจอรเ์มเนียมถือเป็นเคร่ืองประดบัล า้คา่ของไตห้วนัมาตัง้แตโ่บราณจนถึงปัจจบุนั นอกจากนัน้
ยงัมี หยกไตห้วนั (หยกตาแมว) และปะการงัแดง จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชิมและเลือกซือ้ขนมยอด
นิยมของไตห้วนั ร้ำนขนมพำยสับปะรด ซ่ือดงัเพ่ือใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากอนัขึน้ช่ือของ
ไตห้วนั  จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดของเมืองไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆ คือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็น
ร้านอาหารและขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านเล็กๆ เกือบ 500 ร้านค้า ที่เน้นขายอาหารแบบ
ท้องถิ่นของไต้หวันสไตล์ Street Food ต่างๆ เช่น ปลาหมึกย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ข้าวขาหมู, และ
เครื่องดื่มสไตล์ไต้หวันต่างๆ เป็นต้น  
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
   พักที ่ORCHARD PARK HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว **** 
วันทีส่ำม อนุสรณส์ถำนเจียงไคเช็ค – วัดหลงซำนซื่อ – หุบเขำบ่อน ำ้พุร้อน (Thermal Valley) – ห้อง

สมุดเป่ยโถว – ถนนโบรำณตั้นสุ่ย 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านชม อนุสรณส์ถำนเจียงไคเช็ค สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1976 เพ่ือเป็นการร  าลึกและเทิดทนูอดีต

ประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหล่ียมสีน า้เงินแบบ
สถาปัตยกรรมแบบจีน ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรสัเสรีภาพ มีบนัไดดา้นหนา้ 89 ขัน้
เท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสัมฤทธ์ิของท่านในท่านั่ง
ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้ายิม้แย้มต่างจากรูปป้ันของท่านในท่ีอ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นาย
ตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรชัญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 
ค า คือ จรยิธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร ์
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  น าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซำนซื่อ เป็นหนึ่งในวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมือง
ไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายเุกือบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจีนชาวฝเูจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 
1738 แตเ่ดมิสรา้งขึน้เพ่ือสกัการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั แตก็่จะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆ ตามความเช่ือของ
ชาวจีนอีกมากกว่า 100 องคท่ี์ดา้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง  เทพเจา้กวนอเูรื่องความซ่ือสตัยแ์ละหนา้ท่ีการงาน และเทพเย่วเ์หลา่ หรือ  ผู้
เฒา่จนัทรา ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรกั 

 
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ หุบเขำบ่อน ้ำพุร้อน (Thermal Valley) ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตสุ้ดของเขต

ความรอ้นใตพ้ิภพของกลุม่ภเูขาไฟตา้ถนุซึ่งเป็นท่ีลุม่หบุเขาท่ีอยู่ติดกบัสวนสาธารณะเป่ยโถว เป็น
หนึ่งในแหล่งน า้พรุอ้นเป่ยโถว เน่ืองจากมีควนัก ามะถนัท่ีลอยฟุ้งตลอดปี เห็นแลว้ท าใหน้ึกถึงนรก
ภมูิ จงึมีช่ือเรียกอีกช่ือว่า "หบุเขานรก" หรือ "ทะเลสาบผี"น า้พรุอ้นของท่ีน่ีเป็นน า้พรุอ้นท่ีมีอุณหภูมิ
ของน า้สูงท่ีสุดในกลุ่มภูเขาไฟตา้ถุน ทิวทศันท่ี์อบอวลและเต็มไปดว้ยควนัก ามะถันราวกับอยู่ใน
ความฝันและแดนสวรรค  ์จากนัน้น าท่านชม ห้องสมุดเป่ยโถว(Taipei Public Library Beitou 
Branch) ท่ีน่ีเคยไดช่ื้อว่าเป็นหอ้งสมุดติดอันดบัโลกในเรื่องความสวยงาม การก่อสรา้งสถาปัต
กรรมท่ีสวยงาม โดยท่ีมีไมม้าสรา้ง แลว้เล่นลวดลายอย่างสวยงาม โดยภายนอกจากร่มรื่นมาก
ดว้ยตน้ไมปั้จจบุนันีท่ี้น่ีถกูเปิดใหเ้ป็นท่ีทอ่งเท่ียวไปในตวั เพราะใครมาใครไปก็จะแวะมาถ่ายรูปกนั 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบรำณตั้นสุ่ย Tamsui Old Street เป็นจดุชมวิวพระอาทิตยต์กน า้
ท่ีไดร้บัความนิยมมากส าหรบัคนไทเป ในช่วงเย็นจะมีหนุ่มสาวมากมายเดินทางมาชมพระอาทิตย์
ตกน า้ มีลกัษณะเป็นปากอ่าวท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตัง้แต่ 400 ปีท่ีแลว้ และหลงัจาก
ชมวิวสวยๆกนัแลว้ ก็จะมาเดินเล่นกนัต่อ แหล่งชอ้ปป้ิง กินเท่ียว ท่ีปัจจบุนัไดร้บัความนิยมอย่าง
มาก  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
   พักที ่ORCHARD PARK HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว **** 
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วันทีส่ี่ ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู่ – โรงงำนผลิต
ชำ – ย่ำนกำรค้ำฉินเหม่ย – Chun Shui Tang (ชุนสุ่ยถัง) - โรงละครโอเปร่ำแห่งชำติไถจง 
– เฟิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ
ประกอบกบัมีทศันียภาพของน า้และภูเขาท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเขา้ไป
ชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้  


น าทา่นเดนิทางสู ่วัดพระถังซัมจ๋ัง (Xuanguang Temple) นมสัการพระอฐิัของพระพทุธเขา้ท่ีอนัเชิญมา
จากชมพทูวีป เป็นอีกวดัหนึ่งท่ีตอ้งมาเยือนหากไดม้าท่ีทะเลสาบสรุยินัจนัทรา วดันีมี้รูปป้ันพระถงัซมัจั๋งให้
นมสัการ อีกทัง้มีวิวทะเลสาบท่ีสวยงาม และพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวตัขิองพระถงัซ าจั๋ง ภายในวดัมี
บรรยาการท่ีสวย เงียบสงบ จากนัน้น าทา่นนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือ
เป็นเทพเจา้แหง่ภมูิปัญญาและเทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์และยงัมีสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่ดา้นหนา้วดั 
ซึ่งมีมลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 
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  จากนัน้พาทา่นเย่ียมชม โรงงำนผลิตชำ ชาท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของไตห้วนั มีรสชาตหิอม มีสรรพคณุช่วย

ละลายไขมนั ปลูกบนเขาในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน า้ทะเล และเป็นของฝากท่ีคน
ไทยนิยมซือ้กลบัเป็นของฝาก 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าทา่นเดนิทางสู ่ย่ำนกำรค้ำฉินเหม่ย นัน้แตกตา่งจากยา่นการคา้อ่ืน ๆ ในไถจง มนัมีบรรยากาศ

ทางศิลปะและวฒันธรรมท่ีแข็งแกรง่และรูปแบบของรา้นคา้ใกลเ้คียงนัน้สอดคลอ้งกับบรรยากาศ
ทางปัญญาและศลิปะ แมว้า่แตล่ะรา้นจะมีเอกลกัษณข์องตวัเอง แตก็่สะทอ้น กนัและกนั. หากคณุ
ตอ้งการมีประสบการณท่ี์แตกต่างในย่านการคา้ Qinmei Commercial District เป็นตวัเลือกท่ีดี
มาก ๆ มนัจะท าใหค้ณุสมัผสัอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ Chun Shui Tang 
(ชุนสุ่ยถัง) ชาไข่มุกไตห้วันเจา้แรกของโลก ซึ่งมีช่ือเสียงไปทั่วโลกในการคิดคน้ "ชานมไข่มุก" 
ก่อตัง้ขึน้ท่ี Siwei Street ใน Taichung ซึ่งรูจ้กักันในช่ือ "Bubble Black Tea Street"  ชานมไข่มุก
ไม่ไดเ้ป็นเพียงเครื่องด่ืม แต่ยงัเป็นวฒันธรรมและจิตวิญญาณ ความทรงจ าและความภาคภูมิใจ
ของชีวิตรากหญ้าในไต้หวัน ด้วยการแก้ไขช่ือ "Chun Shui Tang Founding Store" หวังว่า
วฒันธรรมของชานมไขม่กุจะถกูถ่ายทอดไปยงัผูค้นทั่วโลกและพวกเขาจะเขา้ใจความงามของชีวิต
อาหารของคนธรรมดาอย่างแทจ้ริง (ไม่รวมค่ำเคร่ืองดื่ม) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โรงละคร
โอเปร่ำแห่งชำติไถจง เป็นโรงละครท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวญ่ีป่นช่ือดงั อิโตะ โตโย ( Ito 
Toyo) จากแนวคดิ “ถ า้เสียง”จงึท าใหก้ าแพงของอาคารมีความโคง้มนเป็นเอกลกัษณ ์และสามารถ
ตัง้อยูไ่ด ้โดยไมต่อ้งใชเ้สาค า้และก าแพงตัง้ฉาก ภายในอาคารประกอบดว้ย โรงละครหลกั (Grand 
Theatre) โรงละครเล็ก (Play House) หอ้งโลง่ (Black Box) และพืน้ท่ีกิจกรรม (Corner Salon) ซึ่ง
สามารถจัดได้ทั้งการแสดงและงานประชุมระดับนานาชาติ  นอกอาคารยังมีสวนกลางแจ้ง 
(Outdoor Plaza) และสวยลอยฟ้า (Rooftop Sky Garden) เปิดตอ้นรบัผูม้าเยือนใหม้านั่งพกัผอ่น 
จงึเป็นอาคารท่ีนา่แวะมาชมความงามอยา่งยิ่ง  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
  น าท่านเดินทางสู่ เฟิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครนัจ าหน่ายสินคา้และ

อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูท่ีขึน้ช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชำนมไข่มุก อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้หา
สินคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวิถีชีวิตของชาวไตห้วนั 
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
   พักที ่CU HOTEL TAICHUNG หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว **** 
วันทีห้่ำ ไถจง – ศำลเจ้ำเจิ้นหลำนกง – ไทเป - ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึก) – ช้อปป้ิงซี    

เหมินตงิ – สนำมบินเถำหยวน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางสู ่ศำลเจ้ำเจิน้หลำนกง ในเขตตา้เจ่ีย นครไทจง เป็นศาลเจา้แมท่บัทิม (มา่โจว้) ท่ี

โดง่ดงัท่ีสดุแห่งหนึ่งในไตห้วนั ซึ่งมีประวตัิศาสตรย์าวนานถึง 200 กว่าปี เป็นศาลเจา้แม่ทบัทิมท่ีมี
คนพลกุพลา่นตลอดปี อีกทัง้ในชว่งเดือน 3 ของทกุๆ ปี ตามปฏิทินจนัทรคติ ทางศาลเจา้จะจดังาน
แห่เจา้แม่ทบัทิม ท าใหศ้าลเจา้แห่งนีย้ิ่งเป็นท่ีดึงดดูผูค้นมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นชาวไตห้วนัเอง หรือ
ชาวตา่งประเทศก็ตาม ในทกุปีจะมาการเชิญเทพเจา้ในวดัออกมาเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่และส าคญั
ทางวฒันธรรมของไตห้วนัเลย จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสู ่ไทเป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 
ช่ัวโมง) เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆ ของไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ 
อตุสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากร
อาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก จากนัน้น าท่านสัมผัส
สญัลกัษณแ์หง่เมืองไทเป ชมตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตกึ) มีความสงูถึง 508 เมตร ไดร้บัการ
ออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม
ของเอเชียตะวนัออกแบบดัง้เดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไตห้วนั โดยผสมผสานสญัลกัษณอ์นัเป็น
มงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเช่ือใหเ้ขา้กนักับเทคโนโลยีล า้ยุคไดอ้ย่างลงตวั ตวัอาคาร



SHSLTPE1 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไถจง จ่ิวเฟ่ิน 5 วนั 4 คืน 23-27 ม.ค. 66 SL (081222)                                                          10 

มองดคูลา้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งตอ่กนั ตกึไทเป 101 มีทัง้หมด 101 ชัน้ตามช่ือและชัน้ใตด้ินอีก 5 ชัน้ 
ท่ีชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนดเ์นม รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 

 
เทีย่ง  อำหำรกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย เพือ่ควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
บ่ำย  น าทา่น อิสระช้อปป้ิงซีเหมินตงิ หรือสยามสแควรไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทัง้

สินคา้แฟชั่นเทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แตใ่นสว่นของราคาท่ีประเทศ 
ไตห้วนั ถือว่าถกูท่ีสดุในโลก อีกสิ่งหนึ่งท่ีพลาดไม่ได ้คือการชิมอาหารไตห้วนัแสนอรอ่ย เน่ืองจาก
ท่ีน่ีมีรา้นอาหารช่ือดงัมากมาย ใหเ้ราไดช้ิมอาหารอรอ่ยตลอดเสน้ทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพือ่ควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนำมบินเถำหยวน 
22.50 น.         ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI  LION AIR (SL)  เทีย่วบินที ่ SL7393 
  (บริการอาหารว่าง และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง)  
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01.55 น.+1 ถึงทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ...... ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

(*** กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ตั้งแต่ 31 ท่ำนขึน้ไป ***) 
 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

        
**หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้ง

ใหท้รำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถอืผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ** 
 
 

 

วันเดนิทำง 
 

  รำคำทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(31 ทำ่นออกเดนิทำง) 

พักเดีย่วจ่ำยเพิม่ 

23-27 มกรำคม 2566 24,999 บำท / ทำ่น 9,000 บำท / ทำ่น 


อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านัน้ ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบ

กรุ๊ปไม่สำมำรถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษี
น า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิก่อนการเดนิทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันที ่08 ธ.ค. 65  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง  DOUBLE BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไมมี่หรือเต็ม ทาง
บรษิัทขอปรบัเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เชน่กนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 
ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับรูปแบบการจัด
หอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ  
5. ค่ำยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนักตอ้งไม่เกิน 7 
กิโลกรมั 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
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7. ค่ำประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท 
คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต ่1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตวั, การตดิเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต้ิ่ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสียสต,ิ ตก
อยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน  (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่ำท ำหนังสือเดนิทำงทกุประเภท 
2. คา่ด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางออกนอกประเทศไทยอยา่งนอ้ย 72 ชั่วโมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์และคนขับรถ รวม  1,500  บาทต่อคน (เด็กช าระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ค่ำทิปหัวหน้ำ

ทัวรข์ึน้อยู่กับควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
5. ค่ำภำษีมลูคา่เพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถกูตอ้ง จะตอ้ง
บวกคา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกให้
ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษัิททวัรเ์ทา่นัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำไต้หวันส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
8. ตามนโยบายของไตห้วนัร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองไตห้วนัเพ่ือโปรโมทสินคา้พืน้เมือง ในนามของรา้นขาย
สินคา้พืน้เมือง คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสีแดง, พายสบัปะรด ซึ่งจ  าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะ
มีผลกับราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นขายสินคา้พืน้เมืองทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง
รบกวนทกุท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้หาก
ลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 5,200 NTD /ทา่น 
 
 
 
 
 
 



SHSLTPE1 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไถจง จ่ิวเฟ่ิน 5 วนั 4 คืน 23-27 ม.ค. 66 SL (081222)                                                          13 

 



SHSLTPE1 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไถจง จ่ิวเฟ่ิน 5 วนั 4 คืน 23-27 ม.ค. 66 SL (081222)                                                          14 

 



SHSLTPE1 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไถจง จ่ิวเฟ่ิน 5 วนั 4 คืน 23-27 ม.ค. 66 SL (081222)                                                          15 

 
** ก่อนท ำกำรจองทวัรท์กุคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทกุหน้ำ และทกุบรรทดั 

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