
  



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน - ไทจง -  

 เฝิงเจียไนท์มาร์เกต็ 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์สายการบิน China Airlines CI โดยมี
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

11.00 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานเถาหยวน ไตห้วนัโดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI 834 

15.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ไตห้วนั 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) - ท่า
อากาศยานเถาหยวน ไตห้วนั - ไทจง - เฝิงเจียไนทม์าร์เก็ต 

 
 

หม่าล่าชาบู Talmud Yuan De Hotel หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
2. ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ชิมไข่ตม้ใบชา – วดัเหวินหวู่ - 

โรงงานผลิตชาอู่หลง - ปราสาทช็อกโกแลต - อนุสรณ์สถานเจียงไค
เช็ค - ร้านของฝากพายสัปปะรด - ซ่ือหลินไนทม์าร์เก็ต - แช่น ้าแร่
ห้องพกัส่วนตวั 

 

เมนูปลา
ประธานาธิบดี 

เส่ียวหลงเปา Taipe Hot Spring Hotel หรือ
เทียบเท่า 

★★★★ 

3. อุทยานเยห่ลิว - หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน - หมู่บา้นโบราณฉือเฟ่ิน 
ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของ
ฝากดา้นบน – คอสเมติกช็อป - ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง 

  

แนะน า Relite Hotel Ximending 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
4. วดัหลงซาน - ตลาดปลาไทเป – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ  
  

  

ขาไป CI 834 BKK - TPE เวลา 11.00 - 15:40น. 

ขากลบั CI 835 TPE - BKK เวลา 13.35 – 16.20น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 23 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 



น าท่านสู่ ไทจง 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู หม่าล่าชาบู 

เฝิงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต ตลาดนดักลางคืนท่ีมีชือเสียงของเมืองไทจงและไดรั้บ
การกล่าวว่าเป็นตลาดนัดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไต้หวัน อยู่ใกล้กับ
มหาวิทยาลัยฝงเ จ่ีย ตลาดแห่ง น้ี ถูกสร้างขึ้ นและเติบโตพร้อมกับ
มหาวิทยาลยั มีร้านคา้ ร้านขายอาหาร เคร่ืองด่ืม รวมถึงภตัตาคารให้เลือก
มากมาย และยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองส าอาง คอนแทค
เลนส์ ฯลฯ ท่ีเด็ดสุดส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบชานมไข่มุกตลาดแห่งน้ีมี Onitsuka 
tiger ลดราคาเยอะท่ีสุด และมีแบบให้เลือกมากท่ีสุดในไตห้วนั 

พกั Talmud Yuan De Hotel หรือเทียบเท่า 

  



Day 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมไข่ต้มใบชา – วัดเหวินหวู่ - โรงงานผลติชาอู่หลง - ปราสาทช็อกโกแลต - อนุสรณ์

สถานเจียงไคเช็ค - ร้านของฝากพายสัปปะรด - ซ่ือหลินไนท์มาร์เกต็ – แช่น ้าแร่ห้องพักส่วนตัว 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีโด่งดงั และเป็นท่ีนิยมในหมูน่กัทอ่งเท่ียว ท่านจะไดสั้มผสับรรยากาศท่ีงดงาม

ดงัหลุดออกมาจากภาพวาดท่ีสุดแสนโรแมนติกและยงัเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ปลาประธานาธิบด ี 

พลาดไม่ไดเ้ม่ือใครไดม้าเยือนยงัทะเลสาบสุริยนัจนัทรา นัน่คือ ไข่ต้มใบชา ซ่ึงถือเป็นของกินหรือของทานเลน่ท่ีเป็นท่ีนิยมในหมูน่กัท่องเท่ียว

ท่ีมาเยือนยงัทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

สักการะเทพเจา้กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่งของไตห้วนั ซ่ึงภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือ 

เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตยเ์ป็นท่ีนบัถือของชาวจีนและไตห้วนั รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมี

มูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 



เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง ชาท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลูกบนเขาในระดบัความสูงเป็นพนั

เมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก  

ปราสาทช็อคโกแลต ดา้นในเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวเก่ียวกบัช็อกโกแลตใหคุ้ณไดค้น้หา ปราสาทสีงาชา้งแสนสวยงามท่ีโอบลอ้มดว้ยสวนสไตล์
ยโุรปที่ตกแตง่ดว้ยตน้โกโกแ้ละดอกไมน้านาพนัธ์ 

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 าท่านเลือกซ้ือของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ภายใน

ร้านมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมช่ือดงัอยา่งพายสับปะรด อบใหม่ๆ สดๆ 

มีรสชาติของแป้งและไส้สับปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั อีกทั้งยงัมีพายเผือก เคก้น ้าผึ้ง 

และของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือผูใ้หญ่ก็นิยมซ้ืออยา่งป๊อปคอร์นชีส  

อิสระชอ้ปป้ิง ซ่ือหลิน ไนท์มาร์เก็ต ไนทม์าร์เก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ล้ิม

รสกบัอาหารพ้ืนเมืองท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ เตา้หู้เหมน็ และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีก

ชนิดท่ีมีตน้ก าเนิดท่ีไตห้วนั คือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลาย

ชนิด มีทั้งสินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กีฬาย่ีห้อต่างๆ  

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู เส่ียวหลงเปา 

พกั Taipe Hot Spring Hotel หรือเทียบเท่า 

อิสระให้ท่าน แช่น ้าแร่ห้องพกัส่วนตัว 

 

  



Day 3 อุทยานเย่หลวิ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน - หมู่บ้านโบราณฉือเฟ่ิน ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ - ตึกไทเป101 ขึน้ชมวิว

ช้ัน89 ช็อปของฝากด้านบน – คอสเมติกช็อป – ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อุทยานแห่งชาติเย่หลิว หน่ึงในสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไตห้วนั ดว้ยความโดดเดน่ทางธรณีวิทยากบัหินรูปร่างแปลกตา ซ่ึงภูมิทศัน์

หินของเยห่ลิวถือว่าเป็นหน่ึง ในส่ิงมหศัจรรยท่ี์ม่ีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลกอีกแห่งหน่ึง เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเตม็ไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรง

แปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ย โขดหิน ชะง่อนหินทราย

รูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินีและรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หูรั้งผึ้ง ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และทัว่โลก ใหท้่านอิสระ

ถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟ่ิน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไตห้วนั 

เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านขายขนมและอาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจ่ิวเฟ่ินท่ีหากใครมาเยือนท่ีแห่ง

น้ีแลว้ไม่ควรพลาดอนัไดแ้ก่ บวัลอยเผือก ลูกช้ินปลาสูตรโบราณ และไอศกรีมถัว่ตดั และท่ีแห่งน้ียงัมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยูท่ี่ดา้นบน

ถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขั้นบนัได ซ่ึงกลายเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัภาพยนตร์อนิเมชนัเร่ืองดงัจาก เร่ือง SPIRITED AWAY จากค่าย 

STUDIO GHIBLI  

เที่ยง เพ่ือให้ท่านได้เลือกสรรเมนูท่ีหลากหลายขอมอบ Voucher 100 TWD 



หมู่บ้านโบราณฉือเฟ่ิน เป็นหมูบ่า้นเลก็ ๆ อยูใ่นอ าเภอผงิสี หมู่บา้นโบราณท่ีมีทางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น เน่ืองจากในอดีตเคยเป็น

ปลายทางของรถไฟท่ีใชข้นถ่านหิน เม่ือยคุสมยัเปล่ียนไป ทางการไตห้วนัก็ไดเ้ขา้มาพฒันาหมู่บา้นโดยร่วมกบัชุมชน เน่ืองจากท่ีน่ีมีทั้งน ้าตก

ขนาดใหญ่ มีอาหารพ้ืนเมืองขึ้นช่ือ มีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และนอกจากน้ียงัเป็นท่ีนิยมในการ ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ โคมลอยของ

ไตหวนัมีช่ือว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบง้ ท่ีปรึกษาดา้นการทหารคนส าคญัในประวติัศาสตร์ยคุสามก๊ก เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ส่ือสารของกองทพัตั้งแตเ่ม่ือคร้ังอดีต อิสระใหทุ้กท่านถ่ายภาพเก็บบรรยากาศตามอธัยาศยั (ปล่อยโคมลอยไม่รวมในราคาทวัร์เพ่ิม 490บ./โคม

ได4้ท่าน สนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง)  

จากนั้นน าท่าน ช็อปของฝากด้านบนตึกไทเป 101 ขึน้ชมวิวช้ัน89 อาคารสูงเสียดฟ้า การก่อสร้างและตกแต่งทั้งภายนอกและภายในตวัอาคาร 

ต่างมีประวติัและความเป็นมาท่ีน่าสนใจ ทุกอยา่งลว้นแลว้แต่สร้างประกอบกบัหลกัฮวงจุย้ ตึกไทเป 101 เคยติดอนัดบัเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดใน

โลก มีความสูงกว่า 500 เมตร และน าท่านไปสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงก่อนกลบัประเทศไทย ตั้งแตช่ั้นท่ี 1 – 6 ถูกสร้างใหเ้ป็นห้างสรรพสินคา้ 

โดยสินคา้ส่วนใหญ่ของท่ีน่ีจะเป็นสินคา้แฟชัน่ แบรนดเ์นมหรูหราระดบัไฮเอนด ์อยา่งเช่น Versace , Montblance , Chanel , Dior (ไม่รวมใน

ราคาทวัร์เพ่ิม 990บ./ท่าน เวลาอยูด่า้นบนประมาณ60นาที สนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง) 



น าท่านสู่ คอสเมติกช็อป เพ่ือใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและสินคา้เก่ียวกบัความงามท่ีไดรั้บความนิยม ขึ้นช่ือจ าพวกยาและน ้ามนันวด 

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 วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดหลงซานซ่ือ หรือ วัดเขามังกร  เร่ิมสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของราชวงศชิ์งจกัรพรรดิเฉ่ียนหลง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง

และความศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งชาวไตห้วนัและชาวต่างชาติมากราบไหวก้นัเป็นจ านวนมาก มีผูก้ล่าวไวว่้าวดัหลงซนัซ่ือเป็นท่ีรวมเทพเจา้องคต์่างๆไว้

มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของไตห้วนัและปัจจุบนัเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงไทเป 

ตลาดปลาไทเป เป็นแหลง่รวมอาหารทะเลสดเท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตลญ่ี์ปุ่ นขนาดใหญ่อาณาจกัรแห่งอาหารสดใหม่ทั้ง

ของทะเล, ผกั, ผลไมแ้ละขนมต่างๆ ท่ีจดัใหบ้ริการเป็นโซนของแตล่ะประเภทอาหารจ านวนมากมายภายใตห้ลงัคาเดียวกนั ทั้งน้ีคุณสามารถ

เลือกของสดจากโซนต่างๆ มาใหค้รัวในตลาดปลาปรุงสุกไดต้ามใจชอบ รับประกกนัคุณภาพของอาหารและความสะอาดท่ีจะท าใหคุ้ณลืมภาพ

ตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเ้ลย 



น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเถาหยวน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

13.35 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน China Airlines CI เที่ยวบิน CI 835   

16.20 น.       เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 
อตัราค่าบริการ 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

16 – 19 พฤศจิกายน 65 18,977.- 18,977.- 5,977.- 
03 – 06 ธันวาคม 65 

(วันพ่อ) 
21,977.- 20,977.- 5,977.- 

07 – 10 ธันวาคม 65 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

21,977.- 20,977.- 5,977.- 

10 – 13 ธันวาคม 65 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

21,977.- 20,977.- 5,977.- 

14 – 17 ธันวาคม 65 21,977.- 20,977.- 5,977.- 
17 – 20 ธันวาคม 65 22,977.- 21,977.- 5,977.- 
21 – 24 ธันวาคม 65 22,977.- 21,977.- 5,977.- 

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

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



  



  



 

 



  



  



 

 

 


