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รหัสโปรแกรม : 27163 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

       

                                                                                   

ไฮไลทข์องการท่องเทีย่วทริปนี้
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทวิทัศนร์าวกับภาพวาดพู่กันจีน 
ชมตกึไทเป 101 มีความสูงถงึ 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน 
หุบเขาบ่อน า้พุร้อน เป็นหน่ึงในแหล่งน า้พุร้อนเป่ยโถว 
อุทยานธรณีเย่หล่ิว เป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตยิอดนิยมของไต้หวัน 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน เมืองดังยอดฮติของนักท่องเทีย่วที่ห้ามพลาด ปล่อยโคมลอยทีสื่อเฟ่ิน 
ช้อปป้ิงกันให้จุใจ  ซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต  เฟิงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต  ซีเหมินติง  
เมนูพเิศษ !! ...อาหารทะเลสไตลไ์ต้หวัน, เส่ียวหลงเปา, ชาบู ชาบู สไตลไ์ต้หวัน 
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วันที่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 

 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน  
(SL…. : 06.40-11.30) – ไถจง –  ย่านการค้าฉิน
เหม่ย – Chun Shui Tang (ชุนสุ่ยถัง) – โรงละคร
โอเปร่าแห่งชาตไิถจง – เฟิงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต 

X  X 
  Butler Hotel 
หรือเทียบเท่า 

2 
ไถจง – ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
– วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู่ – โรงงานผลิตชา 
– ซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต    

  X   Ever Spring Hotel 
หรือเทียบเท่า 

3 
อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ –ร้าน
คอสเมติค – หุบเขาบ่อน ้าพุร้อน (Thermal Valley) 
– ห้องสมุดเป่ยโถว – ถนนโบราณตั้นสุ่ย 

  X 
  Ever Spring Hotel 

หรือเทียบเท่า 

4 

อุทยานเย๋หล่ิว – หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน – ถนนโบราณสือ
เฟิน (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน) – ศูนยเ์จอเม
เนียม – ร้านขนมพายสับปะรด –  ชมตึกไทเป 101 
(ไม่รวมค่าขึน้ตกึ) – ช้อปป้ิงซีเหมินตงิ 

  X 
  Ever Spring Hotel 

หรือเทียบเท่า 

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

 X X  

*** กรุณาเตรียมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ านวน 1,500  บาท *** 
ค่าทปิหวัหน้าทวัรข์ึน้อยู่กับความพงึพอใจของลูกค้า 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 


03.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  อาคาร 1 ช้ัน 3 
เคานเ์ตอรเ์ช็คอินสายการบิน THAI  LION AIR (SL)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระก่อนขึน้เคร่ือง 

06.40 น.  ออกเดนิทางสู ่ไต้หวัน โดยสายการบนิ THAI  LION AIR (SL)   เทีย่วบินที ่SL…. 
  (บริการอาหารว่าง และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
11.30 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  ซึ่งเป็นเกาะท่ีมีพืน้ท่ีเล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจ
คนเขา้เมือง น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน 
บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองไถจง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของไตห้วนัเป็น

เมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพทุธศาสนา  จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่
ย่านการค้าฉินเหม่ย นัน้แตกตา่งจากย่านการคา้อ่ืน ๆ ในไถจง มนัมีบรรยากาศทางศิลปะและวฒันธรรมท่ี
แข็งแกร่งและรูปแบบของรา้นคา้ใกลเ้คียงนัน้สอดคลอ้งกับบรรยากาศทางปัญญาและศิลปะ แมว้่าแตล่ะรา้น
จะมีเอกลกัษณข์องตวัเอง แต่ก็สะทอ้น กนัและกัน. หากคณุตอ้งการมีประสบการณท่ี์แตกต่างในย่านการคา้ 
Qinmei Commercial District เป็นตวัเลือกท่ีดีมาก ๆ มนัจะท าใหค้ณุสมัผสัอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่ Chun Shui Tang (ชุนสุ่ยถัง) ชาไข่มกุไตห้วนัเจา้แรกของโลก ซึ่งมีช่ือเสียงไปทั่วโลกในการ
คิดคน้ "ชานมไข่มกุ" ก่อตัง้ขึน้ท่ี Siwei Street ใน Taichung ซึ่งรูจ้กักนัในช่ือ "Bubble Black Tea Street"  ชา
นมไข่มกุไม่ไดเ้ป็นเพียงเครื่องด่ืม แตย่งัเป็นวฒันธรรมและจิตวิญญาณ ความทรงจ าและความภาคภูมิใจของ
ชีวิตรากหญา้ในไตห้วนั ดว้ยการแกไ้ขช่ือ "Chun Shui Tang Founding Store" หวงัว่าวฒันธรรมของชานม
ไข่มุกจะถูกถ่ายทอดไปยังผูค้นทั่วโลกและพวกเขาจะเขา้ใจความงามของชีวิตอาหารของคนธรรมดาอย่าง
แทจ้ริง (ไม่รวมค่าเคร่ืองดื่ม) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โรงละครโอเปร่าแห่งชาติไถจง เป็นโรงละครท่ี
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญ่ีป่นช่ือดงั อิโตะ โตโย (Ito Toyo) จากแนวคิด “ถ า้เสียง”จึงท าใหก้ าแพงของอาคาร
มีความโคง้มนเป็นเอกลกัษณ ์และสามารถตัง้อยู่ได ้โดยไม่ตอ้งใชเ้สาค า้และก าแพงตัง้ฉาก  ภายในอาคาร
ประกอบดว้ย โรงละครหลกั (Grand Theatre) โรงละครเล็ก (Play House) หอ้งโล่ง (Black Box) และพืน้ท่ี
กิจกรรม (Corner Salon) ซึ่งสามารถจดัไดท้ัง้การแสดงและงานประชมุระดบันานาชาติ  นอกอาคารยงัมีสวน
กลางแจง้ (Outdoor Plaza) และสวยลอยฟ้า (Rooftop Sky Garden) เปิดตอ้นรบัผูม้าเยือนใหม้านั่งพกัผ่อน 
จงึเป็นอาคารท่ีนา่แวะมาชมความงามอยา่งยิ่ง  

ค ่า อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
น าทา่นเดนิทางสู ่เฟ่ิงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดนิมีรา้นคา้ครบครนัจ าหน่ายสินคา้ และอาหารทานเล่น
สไตลไ์ตห้วนั เมนท่ีูขึน้ช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชานมไขม่กุ อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้หาสินคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวิถีชีวิตของ
ชาวไตห้วนั  

วันแรก      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน – ไถจง –  ย่านการค้าฉินเหม่ย – Chun Shui Tang  
          (ชุนสุ่ยถัง) – โรงละครโอเปร่าแห่งชาตไิถจง – เฟิงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต 
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    พักที ่Butler Hotel Hotel หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหล่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) ตัง้อยู่ทางภาคกลางของไตห้วนั เป็น
เมือง อตุสาหกรรมและเมืองทา่เรือท่ีส าคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าน่าอยู่ท่ีสดุ
ในไตห้วัน จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซ้อน
ลอ้มรอบประกอบกับมีทศันียภาพของน า้และภูเขาท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเขา้ไปชม
ความงดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้  

 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง (Xuanguang Temple) นมสัการพระอฐิัของพระพทุธเขา้ท่ีอนัเชิญมาจาก
ชมพทูวีป เป็นอีกวดัหนึ่งท่ีตอ้งมาเยือนหากไดม้าท่ีทะเลสาบสรุยินัจนัทรา วดันีมี้รูปป้ันพระถงัซมัจั๋งใหน้มสัการ 
อีกทัง้มีวิวทะเลสาบท่ีสวยงาม และพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวตัิของพระถงัซ าจั๋ง ภายในวดัมีบรรยาการท่ีสวย 
เงียบสงบ จากนัน้น าทา่นนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจา้แหง่ภมูิ 

วันทีส่อง      ไถจง – ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู่ – โรงงานผลิต 
       ชา – ซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต    
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ปัญญาและเทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์และยงัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่ดา้นหนา้วดั ซึ่งมีมลูคา่ตวัละ 1 ลา้น
เหรียญไตห้วนั 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย พาท่านเย่ียมชม โรงงานผลิตชา ชาท่ีขึน้ช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคณุช่วยละลายไขมนั ปลูก

บนเขาในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน า้ทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซือ้กลบัเป็นของฝาก 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของไตห้วันและเป็น
ศนูยก์ลาง ทางดา้นตา่งๆ ของไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเป
ตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ีมีการ
เตบิโตเรว็มาก  

ค ่า อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
  น ำทำ่น อิสระชอ้ปป้ิง ซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นหนึ่งในตลำดไนทม์ำรเ์ก็ตท่ีมีช่ือเสียงมำกท่ีสดุของเมืองไทเป 

โดยจะแบง่ออกเป็น 2 โซนหลกัๆ คือโซนตลำดในอำคำรเก่ำซึ่งมกัจะเป็นรำ้นอำหำรและขนมมีทัง้แบบแผง

ลอยและท่ีเป็นรำ้นเล็กๆ เกือบ 500 รำ้นคำ้ ท่ีเนน้ขำยอำหำรแบบทอ้งถ่ินของไตห้วนัสไตล ์Street Food 

ตำ่งๆ เชน่ ปลำหมกึยำ่ง, หอยทอด, ไก่ทอด, ขำ้วขำหม,ู และเครื่องดื่มสไตลไ์ตห้วนัตำ่งๆ เป็นตน้ 
 พักที ่ Ever Spring Hotel หรือเทียบเท่า 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึน้ตั้งแต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการร  าลึกและเทิดทูนอดีต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทัง้ 4 ดา้นมีหลงัคาทรง 8 เหล่ียมสีน า้เงินแบบสถาปัตยกรรมแบบ
จีน ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตัรุสัเสรีภาพ มีบนัไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากับอายขุองท่านประธานาธิบดี 
โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสมัฤทธ์ิของทา่นในทา่นั่งขนาดใหญ่ท่ีมีใบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูปป้ันของท่าน
ในท่ีอ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝา้ไว ้2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรชัญาทางการเมือง
การปกครองของทา่นอยู ่3 ค า คือ จรยิธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วัดหลงซานซื่อ เป็นหนึ่งในวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแหง่หนึ่งของเมืองไทเป 

ตัง้อยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายเุกือบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจีนชาวฝเูจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 แตเ่ดิม

วันทีส่าม      อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ –ร้านคอสเมตคิ – หุบเขาบ่อน า้พุร้อน (Thermal  
          Valley) – ห้องสมุดเป่ยโถว – ถนนโบราณตั้นสุ่ย 
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สรา้งขึน้เพ่ือสกัการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆ ตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกว่า 
100 องคท่ี์ดา้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจ๋ือ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง  เทพ
เจา้กวนอเูรื่องความซ่ือสตัยแ์ละหนา้ท่ีการงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นเทพผูผู้ก
ดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรกั 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ร้านคอสเมติค ศนูยร์วมเครื่องส าอางช่ือดงัของไตห้วนั มากมาย หลายแบรนด ์ท่ีท่าน
สามารถ ซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...เส่ียวหลงเปา 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาบ่อน ้าพุร้อน (Thermal Valley) ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตส้ดุของเขตความรอ้นใต้

พิภพของกลุม่ภเูขาไฟตา้ถนุซึ่งเป็นท่ีลุม่หบุเขาท่ีอยูต่ดิกบัสวนสาธารณะเป่ยโถว เป็นหนึ่งในแหล่งน า้พรุอ้นเป่ย
โถว เน่ืองจากมีควนัก ามะถนัท่ีลอยฟุ้งตลอดปี เห็นแลว้ท าใหน้ึกถึงนรกภูมิ จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือว่า "หุบเขานรก" 
หรือ "ทะเลสาบผี"น า้พุรอ้นของท่ีน่ีเป็นน า้พุรอ้นท่ีมีอุณหภูมิของน า้สูงท่ีสุดในกลุ่มภูเขาไฟตา้ถุน ทิวทัศนท่ี์
อบอวลและเต็มไปดว้ยควนัก ามะถนัราวกบัอยู่ในความฝันและแดนสวรรค์ จากนัน้น าท่านชม ห้องสมุดเป่ย
โถว(Taipei Public Library Beitou Branch) ท่ีน่ีเคยไดช่ื้อว่าเป็นหอ้งสมดุติดอนัดบัโลกในเรื่องความสวยงาม 
การก่อสรา้งสถาปัตกรรมท่ีสวยงาม โดยท่ีมีไมม้าสรา้ง แลว้เล่นลวดลายอย่างสวยงาม โดยภายนอกจากรม่รื่น
มากดว้ยตน้ไม้ปัจจุบันนีท่ี้น่ีถูกเปิดให้เป็นท่ีท่องเท่ียวไปในตัว เพราะใครมาใครไปก็จะแวะมาถ่ายรูปกัน 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณตั้นสุ่ย Tamsui Old Street เป็นจุดชมวิวพระอาทิตยต์กน า้ท่ีไดร้บั
ความนิยมมากส าหรบัคนไทเป ในช่วงเย็นจะมีหนุ่มสาวมากมายเดินทางมาชมพระอาทิตยต์กน า้ มีลกัษณะ
เป็นปากอา่วท่ีมีความเจรญิรุง่เรืองมายาวนานตัง้แต ่400 ปีท่ีแลว้ และหลงัจากชมวิวสวยๆกนัแลว้ ก็จะมาเดิน
เลน่กนัตอ่ แหลง่ชอ้ปป้ิง กินเท่ียว ท่ีปัจจบุนัไดร้บัความนิยมอยา่งมาก  

ค ่า อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
  พักที ่ Ever Spring Hotel หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว อุทยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะ
พืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไป ในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง
ลกัษณะตา่ง ๆ นา่ต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทั่วโลก 

 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ี่      อุทยานเย๋หล่ิว – หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน – ถนนโบราณสือเฟิน (ฟร!ี!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน) – ศูนยเ์จอเม 
         เนียม – ร้านขนมพายสับปะรด –  ชมตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตกึ) – ช้อปป้ิงซีเหมินติง 
   



    SHSLTPE5 ทวัรไ์ตห้วนั สรุยินัจนัทรา ไถจง จ่ิวเฟ่ิน 5 วนั 4 คืน 12-16 เม.ย. 66 SL (240223)                                              8 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 
บ่าย  น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี จิ่วเฟ่ิน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินในการจับจ่ายซือ้ของกินท่ีแปลกตา อีกทัง้ยงัมีบวัลอย 

เผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วัน เน่ืองจากมีรสชาติแบบดัง้เดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซือ้กลบัมาเป็นของ
ฝากได ้นอกจากนีย้งัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสดุในหมูบ่า้นจิ่วเฟ่ิน  





 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณสือเฟ่ิน (Shifen Old Street) เป็นชมุชนเล็กๆ ริมทางรถไฟสายเก่าของสาย

รถไฟผิงซี (Ping xi Line) ถนนแห่งนีเ้ป็นชมุชนเก่าแก่ท่ีเม่ือก่อนเป็นเสน้ทางล าเลียงถ่านหินสมยัท่ีญ่ีปุ่ นยึด
ครองไตห้วัน นักท่องเท่ียวนิยมมาปล่อยโคมลอยกระดาษ เม่ือซือ้โคมไฟก็มีการเขียนความปรารถนาท่ีจะ
อธิษฐานและปลอ่ยขึน้ทอ้งฟ้า และสนกุกบัการเดินเล่นไปตามรางรถไฟ มีรา้นอาหารและโปสการด์ใหเ้ลือกซือ้ 
รา้นขายงานฝีมือผลิตภณัฑโ์คมไฟ (ฟร!ี!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศูนยส์ร้อยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศนูยเ์ครื่องประดบัท่ีท าจาก
เจอรเ์มเนียมเพ่ือสุขภาพ ช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนือ้ ปวดขอ้ 
และยังสามารถดูดรงัสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รงัสีจากโทรศพัทมื์อถือ ไดอี้กดว้ย เจอรเ์มเนียมถือเป็น
เครื่องประดบัล า้คา่ของไตห้วนัมาตัง้แตโ่บราณจนถึงปัจจบุนั นอกจากนัน้ยงัมี หยกไตห้วนั (หยกตาแมว) และ
ปะการงัแดง จากนัน้ใหท้า่นไดแ้วะชิมและเลือกซือ้ขนมยอดนิยมของไตห้วนั จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชิมและเลือก
ซือ้ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรด ช่ือดงัเพ่ือใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากอนัขึน้ช่ือของ
ไตห้วนั  จากนัน้น าท่านสมัผสัสญัลกัษณแ์ห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึก) มีความสงูถึง 
508 เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมของเอเชียตะวนัออกแบบดัง้เดมิกบัสถาปัตยกรรมแบบไตห้วนั โดยผสมผสานสญัลกัษณอ์นัเป็น
มงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเช่ือใหเ้ขา้กันกับเทคโนโลยีล า้ยุคไดอ้ย่างลงตวั ตวัอาคารมองดคูลา้ย
ปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งตอ่กนั ตกึไทเป 101 มีทัง้หมด 101 ชัน้ตามช่ือและชัน้ใตด้ินอีก 5 ชัน้ ท่ีชัน้ 1-5 จะเป็นส่วน
ของหา้งสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนดเ์นม รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 

 

ค ่า อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
  น าทา่น อิสระช้อปป้ิงซีเหมินตงิ หรือสยามสแควรไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทัง้สินคา้แฟชั่น

เทรนดใ์หม่ๆ  มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แตใ่นส่วนของราคาท่ีประเทศ ไตห้วนั ถือว่าถกูท่ีสดุใน
โลก อีกสิ่งหนึ่งท่ีพลาดไมไ่ด ้คือการชิมอาหารไตห้วนัแสนอรอ่ย เน่ืองจากท่ีน่ีมีรา้นอาหารช่ือดงัมากมาย ใหเ้รา
ไดช้ิมอาหารอรอ่ยตลอดเสน้ทาง 

                       พักที ่ Ever Spring Hotel หรือเทยีบเท่า 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
   อิสระช้อปป้ิงให้จุใจตลอดวัน (FREEDAY) 

ท่านสามารถเลือกเดินทางไดห้ลายวิธี เช่น รถไฟใตด้ิน รถเมล ์รถแท็กซ่ี รถจกัรยาน เป็นตน้ แตก่าร เดินทางท่ี
ง่ายและสะดวกท่ีสดุท่ีแนะน าคือรถไฟใตด้ิน หรือท่ีเรียกว่า MRT ปัจจบุนั มีท้งัหมด 5 สาย เริ่มใหบ้ริการตัง้แต ่
เวลาประมาณ 06.00 – 24.00 น. บรรยากาศในตูร้ถไฟโดยทั่วไปจะคลา้ยกบัท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ราคาคา่บริการจะ
เสียตามระยะทางท่ีเราไป เริ่มตน้ตัง้แต ่20 เหรียญไตห้วนั(NT$)จนถึง 60 เหรียญ ไตห้วนั(NT$)การซือ้ตั๋วจะมี
อยู่ 2แบบหลกัๆ คือแบบท่ีซือ้เป็นเท่ียวจากตูข้ายตั๋วอตัโนมตัิหรือเคานเ์ตอร ์ขายตั๋วกับอีกแบบคือการใชบ้ตัร
เติมเงินหรือท่ีเรียกว่า EASYCARD ท่ีเป็นบตัรใบเดียวใชไ้ดก้บัการ เดินทางทกุประเภทในไทเป นอกจากนัน้ก็
จะเป็นประเภทตั๋วแบบเหมาจ่ายแบบรายวนัอ่ืนๆ 

สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 
น่ังกระเช้าเมาคง เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของเมืองไทเป ท่านจะไดพ้บกับความต่ืนเตน้ขณะนั่ง 
กระเชา้ลอยฟ้าเมาคงกอนโดลาท่ีโลดแล่นเหนือเมืองไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาติอนัสวยงาม และ ทิวทศัน์
เมืองไทเปในมมุมองท่ีแตกตา่งจากบนภเูขาท่ีเขียวขจี 
ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั เป็นแลนดม์ารก์อีกหนึ่งแห่งใน ไทเป 
เปิดตวัอยา่งเป็นทางการหลงัจากการปรบัปรุงพืน้ท่ีตลาดเดิมเม่ือปี 2012 ซูเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ อาณาจกัร
แห่งอาหารสดใหม่ท้ังของทะเล, ผกั, ผลไมแ้ละขนมต่างๆ ท่ีจดัใหบ้ริการเป็นโซนของแต่ละ ประเภทอาหาร
จ านวนมากมายภายใตห้ลงัคาเดียวกนั ท้ังนีส้ามารถเลือกชอ้ปของสดจากโซนต่างๆใน ตลาดปลาปรุงสุกได้
ตามใจชอบ รบัประกันคณุภาพของอาหารและความสะอาดท่ีจะท าใหค้ณุลืมภาพตลาด สดแบบเดิมๆ ไปได้
เลย 
หมู่บ้านทหาร ซื่อซื่อหนันซุน Old Military Village เป็นหมูบ่า้นโบราณแห่งแรกของประเทศไตห้วนั ตัง้อยู่ใน
เมืองไทเปใกล้กับตึก Taipei 101 จากการอพยพมาตั้งถ่ินฐานของทหารก๊กมินตั๋ง นับเป็นหมู่บา้นแห่ง

วันทีห้่า      อิสระช้อปป้ิงให้จุใจตลอดวัน (FREEDAY) – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
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ประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมท่ีส าคญัของประเทศ ดว้ยมนตเ์สน่หข์องชีวิตท่ีเรียบง่ายจากผูค้นในชุมชนเล็กๆ 
รายลอ้มดว้ยความเจรญิของเมืองใหญ่และรา้นคา้เล็กๆ ภายในหมูบ่า้น ท่ีน่ียงัเป็นแลนดม์ารค์ถ่ายรูปคูต่กึไทเป 
101 แบบไมต่อ้งเสียตงัค ์

   อาหารกลางวันและเยน็ อิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่วและช้อปป้ิงของท่าน 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน 
23.50 น.         ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI  LION AIR (SL)  เทีย่วบินที ่ SL…. 
  (บริการอาหารว่าง และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง)  

02.40 น.+1 ถึงทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ...... ☺ ☺ ☺ ☺ 
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********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺ 
    **หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถอืผลประโยชนข์องลูกค้าเป็นส าคัญ**     
 
 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อทา่น) 
 

วันเดนิทาง 
 

  ราคาทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่าน 
(31 ทา่นออกเดนิทาง) 

พักเดีย่วจ่ายเพิม่ ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ 

12-16 เมษายน 2566 29,999 บาท / ทา่น 5,000 บาท / ทา่น 15,999 บาท / ทา่น 

 

        

 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านัน้  ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สามารถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่าน้ัน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดนิทาง **ราคาทัวรนี์เ้ช็คภาษีน า้มัน ณ วันที ่24 ก.พ. 65  

3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็น
เสรมิเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูท่ีนอน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ  
5. ค่ายานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
6. น า้หนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม  สมัภาระตดิตวัขึน้เคร่ืองได ้1 ชิน้ ตอ่ทา่น น า้หนกัตอ้งไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อา
ประกนัท่ีมีอายตุัง้แต ่1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การประกันไม่คุ้มครอง 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
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กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต้ิ่ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

 


1. ค่าท าหนังสือเดนิทางทกุประเภท 
2. คา่ด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ในกรณีท่ีประเทศไตห้วนัตอ้งใหต้รวจ 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์และคนขับรถ รวม  1,500  บาทต่อคน (เด็กช าระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

ค่าทปิหัวหน้าทัวรข์ึน้อยู่กับความพงึพอใจของลูกค้า 
5. ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถกูตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูคา่เพิ่ม และหกั ณ ท่ีจา่ย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษิัททวัรเ์ทา่นัน้ 

6. ค่าวีซ่าไต้หวันส าหรับชาวต่างชาต ิ
7. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
8. ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองไตห้วนัเพ่ือโปรโมทสินคา้พืน้เมือง ในนามของรา้นขายสินคา้พืน้เมือง 
คือ ใบชา,เจอร์เมเนียม, พายสับปะรด,ร้านคอสเมติค  ซึ่งจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกับราคาทวัร ์
ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูคา้ทกุท่านว่า รา้นขายสินคา้พืน้เมืองทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม ซือ้หรือไม่
ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้รา้นทุกเมือง 
หรือหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน
เงิน 5,000 NTD /ทา่น 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
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** ก่อนท าการจองทวัรท์กุคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก ** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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