
 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,200 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 5,000 บาท 

 
12.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน VIET JET 

AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง  
15.10 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินเถำหยวน ไทเป โดยสำยกำรบินเวียทเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ564 
19.45 น. ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเถำหยวน นครไทเป หลังจำกผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

วนัท่ี 

รายการทวัร ์ มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัที่หนึง่ 
สนามบินสุวรรณภูมิ  VZ 564 (15.10-19.45) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน  

 PAPA WHALE HOTEL 4*หรือเทียบเท่า          
- - --   

 

วนัที่สอง 

วดัหลงซาน – อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค – COSMETICS SHOP – รา้นขนมพาย

สบัปะรด - นัง่กระเชา้เหมาคง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบตัรข้ึนตึกชั้น 89)   

 

 

-- 

 HOTEL PAPA WHALE 4* หรือเทียบเท่า          

วนัที่สาม 

ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) – หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟิน - อุทยานหินเหยห๋ลิว่ 

✓      --  GLORIA OUTLET - สนามบนินานาชาติเถาหยวน - สนามสวุรรณภูมิ 

VZ 565 (20.45-23.40) 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน  



 
 

 

ที่พกั โรงแรม PAPA WHALE HOTEL 4*หรือเทียบเท่ำ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ท่ีพกั  
น ำท่ำนชม วัดหลงซาน เป็นศำลเจำ้จีนเก่ำแก่มีอำยุมำกกว่ำ 200 ปีที่สรำ้งขึน้เพื่อถวำยสกักำระแด่เจ้ำแม่

กวนอิมและม่ำจอ้โป๋ และเป็นวดัมหำยำน รวมถึงลทัธิเต๋ำ เช่นกนัซึ่งกำรรวมควำมเชื่อในศำสนสถำนเดียวแบบ
นีเ้ป็นลกัษณะพิเศษของศำลเจำ้แบบไตห้วนัวดัหลงซำนเป็นวดัเก่ำแก่ตัง้แต่สมยัรำชวงศช์ิง ที่มีควำมสวยงำม
และมีคณุค่ำทำงประวติัศำสตรเ์ป็นอย่ำงมำก ที่นี่เต็มไปดว้ยรูปแกะสลกัมำกมำย มีเสำคู่มงักรทองแดงอนัโดด
เด่นที่ประตูหน้ำ และเสำอีกสี่คู่ที่โถงกลำง นอกจำกนี ้วัดหลงซำนยังประดิษฐำนพระพุทธรูปและเทพเจ้ำ
ศกัดิส์ิทธิ์ไวห้ลำยองค ์ท ำใหช้ำวไตห้วนัและชำวต่ำงชำติต่ำงพำกนัมำเย่ียมชมและสกักำระอยู่เป็นประจ ำ 

น ำท่ำนชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อนสุรณส์ถำนที่ตัง้อยู่ตรงใจกลำงของเมืองไทเปที่มีพืน้ที่ 2,500 

ตำรำงกิโลเมตรแห่งนีถ้กูตกแต่งและประดบัเป็นอย่ำงดี โดยตวัอำคำรของอนสุรณส์ถำนถกูสรำ้งขึน้มำตำม
แบบสถำปัตยกรรมจีนโบรำณ บนัไดทัง้สี่ดำ้นถกูสรำ้งดว้ยหินอ่อนสีขำวเป็นขัน้ตำมแบบพีระมิดอียิปต ์หลงัคำ
สีน ำ้เงิน รวมทัง้ยงัมีสวนดอกไมส้ีแดง  ที่เป็นกำรแสดงออกทำงสญัลกัษณใ์หเ้ห็นถึงอิสรภำพ ควำมเท่ำเทียม 
และควำมเป็นหนึ่งเดียวกนั ตำมสีของธงชำติไตห้วนั 

จำกนัน้น ำท่ำน สูร่ำ้น COSMETICS SHOP ที่มีสินคำ้ใหท้่ำนเลือกสรรคม์ำกมำยเพื่อเป็นของฝำกใหค้นที่ท่ำนรกั 

จำกนัน้พำท่ำนซือ้ขนมที่เป็นขนมที่มีชื่อเสียงของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรด ใหท้่ำนไดล้ิม้รสขนมพรอ้ม
ของทำนเลน่ต่ำงๆที่อยู่ภำยในรำ้น  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพระกระโดดก ำแพง 

วนัที่สอง วดัหลงซาน – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค - COSMETICS SHOP – รา้นขนมพายสบัปะรด - นัง่

กระเชา้เหมาคง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบตัรข้ึนตึกชั้น 89) - ซีเหมินติง 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%8B%E0%B8%B2


 
 

 

หลงัรบัประทำนอำหำรน ำท่ำนสูส่ถำนี กระเช้ำเมำคง  ซึ่งถือไดว้่ำเป็นเคเบิลคำรท์ี่ใหญ่ที่สดุแห่งเกำะไตห้วนั 

ประกอบดว้ย 4 สถำนี แต่ละ
สถำนีจะเต็มไปดว้ยกิจกรรม
ที่ท ำรว่มกนัไดท้ัง้ครอบครวั 
ไรช่ำตน้ต ำรบัที่อบอวลไป
ดว้ยกลิ่นหอม กำแฟ และ 
ไอศครีมขึน้ชื่อ พำท่ำนพบ
กบัควำมตื่นเตน้ในกำรนั่ง
กระเชำ้ลอยฟ้ำเมำคงกอนโด
ลำ โลดแลน่เหนือเมือง
ไทเปมื่อขึน้ถึงจุดสงูสดุท่ำน
จะไดพ้บกบับรรยำกำศธรรมชำติ  ชมวิวรอบเมืองไทเปในมมุสงูที่แปลกตำ แตกต่ำงจำกวิวเดิมๆที่เคยสมัผสั 
เป็นอีกหนึ่งบรรยำกำศที่ท่ำนจะไดช้มวิวรอบเมืองไทเปที่นอกเหนือไปจำกตกึเทไป 101 ใหค้วำมรูส้กึที่เต็ม
เป่ียมไปดว้ยควำมงดงำมของธรรมชำติ  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)  ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปกับ ตึกไทเป 

101 เป็นสิ่งก่อสรำ้งที่มีชื่อเสียงระดับโลก เริ่มสรำ้งเมือปี 1997 ซึ่งตัง้อยู่ในใจกลำงเขตพิเศษของซินอี ้ เมือง
ไทเป  ประเทศไตห้วนั ซึ่งเป็นเขตท่ีมีกำรพฒันำที่น ำยุคสมยัก่อนและสมยัใหม่มำประสมประสำนกนัมำพฒันำ 
ในปี 70 หรือเรียกว่ำ ยุคของ ไทเป แมนฮัลตัล ก็ว่ำได ้และเป็นเขตเศรษฐกิจที่ดีมำก มีควำมสูง 101 ชัน้ ซึ่ง 
หมำยเลข 1 นั้นมำจำกควำมหมำยว่ำ ควำมเป็นมงคล และ 01 ควำมหมำย เป็นระบบดิจิตอล และ มี



 
 

 

ควำมก้ำวหน้ำทำง High Technology จึงน ำมำรวมกัน คือ ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำน Technology ที่ดีที่สุด 

 
หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์
เนมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดงัของญ่ีปุ่ น 
รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่ำ  อสิระมื้อค ่ำตำมอธัยำศัย 

ที่พกั โรงแรม HOTEL PAPA WHALE 4*หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัที่สาม ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านตอ่1โคม) – หมู่บา้นจิ่วเฟ่ิน – อุทยานหินทรายเหย๋หล่ิว – 

GLORIA OUTLET – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ 



 
 

 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ท่ีพกั  
จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้ำนสือเฟิน ตั้งอยูใ่นอ าเภอผิงซี ซ่ึงเป็นหมู่บา้นโบราณท่ีมีทางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น 
เน่ืองจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟท่ีใชข้นถ่านหิน เป็นท่ีนิยมในการปล่อยโคมลอย ใหท้่านไดป้ล่อย
โคม (4 ท่านต่อ 1 โคม) โคมลอยของไตห้วนั ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟผิงซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival 
จดัขึ้นทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ   
จากนั้นน าท่าน สัมผสับรรยากาศ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ
ไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ่ินเคยเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่
สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง นอกจากจะ
เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั จากนั้นใหท้่านได้
เพลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหารแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหาร
ของชาวไตห้วนัน าท่านเดินทางสู่ไทเป  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูอำหำรจีนพื้นเมือง 
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนหินทรำยเหย่หลวิ เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไตห้วนั ตั้งอยูท่างตอนเหนือ มีความ
โดดเด่นทางธรณีวิทยากบัหินรูปร่างแปลกตา ซ่ึงภูมิทศัน์หินของเยห่ลิว
ถือเป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยท่ี์มีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลกอีกแห่งหน่ึงเลยก็วา่ได ้ 
จากนั้นน าท่านสู่ GLORIA OUTLET ภายใน Outlets มีร้านคา้ทั้งหมดถึง 285 จะเป็นแบรนดท่ี์หลายๆ คนรู้จกั
อยูแ่ลว้ เช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, 
Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอ่ืนๆ อีกมากมาย ดว้ยราคาสินคา้ท่ี
ถูกกวา่ราคาตลาดทัว่ไปกวา่ 35% – 70%  ใหท้่านทุกท่านสามารถด่ืมด ่ากบัการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม จากนั้น 
น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.45 น. ออกเดินทำงกลบัสู่สุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเวียทเจท เท่ียวบินท่ี VZ565 
23.40 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ 
 
  ########################################################### 

อตัราค่าบริการ 

*** 10 ท่าน ออกเดนิทาง *** 



 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีเ่ดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยว ที่นัง่ 

วนัที่ 05-07 มกราคม 66 13,999 3,000 30 

วนัที่ 02-04 กุมภาพนัธ ์66 15,999 3,000 30 

วนัที่ 14-16 กุมภาพนัธ ์66 14,999 3,000 30 

วนัที่ 16 – 18 กุมภาพนัธ ์66 15,999 3,000 30 

วนัที่ 14 -16 มีนาคม 66 14,999 3,000 30 

วนัที่ 16 – 18 มีนาคม 66 15,999 3,000 30 

วนัที่ 21 – 23 มีนาคม 66 15,999 3,000 30 

วนัที่ 23 – 25 มีนาคม 66 15,999 3,000 30 



 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


