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วันท ี กาํหนดการ เช้า เทยีง เยน็ โรงแรม 

1 

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

X  X 
  Butler Hotel 
หรือเทยีบเทา่ 

2 
ไถจง – ผูหลี – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
– วัดพระถังซัมจัง – วัดเหวินหวู่ – โรงงานผลิตชา 
– ซอืหลินไนทม์ารเ์กต็    

  X   Ever Spring Hotel 
หรือเทยีบเทา่ 

3 
อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซือ –ร้าน
คอสเมติค – หุบเขาบ่อนําพุร้อน (Thermal Valley) 
– หอ้งสมุดเป่ยโถว – ถนนโบราณตันสุ่ย 

  X 
  Ever Spring Hotel 

หรือเทยีบเทา่ 

4 

อุทยานเย๋หลิว – หมู่บ้านจิวเฟิน – ถนนโบราณสือ
เฟิน (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม / 4 คน) – ศูนย์เจอเม
เนียม – ร้านขนมพายสับปะรด –  ชมตึกไทเป 101 
(ไม่รวมค่าขึนตึก) – ช้อปปิงซเีหมินตงิ 

  X 
  Ever Spring Hotel 

หรือเทยีบเทา่ 

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

 X X  

*** กรุณาเตรียมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จาํนวน 1,500  บาท *** 
ค่าทปิหวัหน้าทวัรข์ึนอยู่กับความพงึพอใจของลูกค้า 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 


03.30 น. คณะพร้อมกันที ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  อาคาร  ชัน  
เคานเ์ตอรเ์ช็คอินสายการบิน THAI  LION AIR (SL)  โดยมีเจ้าหน้าทขีองบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระก่อนขนึเครือง 

06.40 น.  ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI  LION AIR (SL)   เทยีวบนิท ีSL…. 
  (บริการอาหารว่าง และเครืองดืมบนเคร ือง) 
11.30 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึงเป็นเกาะทีมีพืนทีเล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่าตังอยู่ห่างจากชายฝังด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร  

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพ ิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบ ูชาบ  ูสไตล์ไต้หวัน 

บา่ย  นําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) เมืองทีใหญ่เป็นอันดับ  ของไต้หวันเป็น
เมืองทีเป็นศูนยก์ลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา จากนันนําท่านเดินทางสู่ 
ย่านการค้าฉินเหม่ย นันแตกต่างจากย่านการค้าอืน  ๆในไถจง มันมีบรรยากาศทางศิลปะและวัฒนธรรมที
แข็งแกร่งและรูปแบบของร้านค้าใกล้เคียงนันสอดคล้องกับบรรยากาศทางปัญญาและศิลปะ แม้ว่าแต่ละร้าน
จะมีเอกลักษณข์องตัวเอง แต่ก็สะท้อน กันและกัน. หากคุณต้องการมีประสบการณที์แตกต่างในย่านการค้า 
Qinmei Commercial District เป็นตัวเลือกทีดีมาก  ๆมันจะทําให้คุณสัมผัสอย่างทีไม่เคยมีมาก่อน จากนันนํา
ท่านเดินทางสู่ Chun Shui Tang (ชุนสุ่ยถัง) ชาไข่มุกไต้หวันเจ้าแรกของโลก ซึงมีชือเสียงไปทัวโลกในการ
คิดคน้ "ชานมไข่มุก" ก่อตังขึนที Siwei Street ใน Taichung ซึงรู้จักกันในชือ "Bubble Black Tea Street"  ชา
นมไข่มุกไม่ได้เป็นเพียงเครืองดืม แต่ยังเป็นวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ ความทรงจาํและความภาคภูมิใจของ
ชีวิตรากหญ้าในไต้หวัน ด้วยการแก้ไขชือ "Chun Shui Tang Founding Store" หวังว่าวัฒนธรรมของชานม
ไข่มุกจะถูกถ่ายทอดไปยังผู้คนทัวโลกและพวกเขาจะเข้าใจความงามของชีวิตอาหารของคนธรรมดาอย่าง

วันแรก      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน – ไถจง –  ย่านการค้าฉินเหม่ย – Chun Shui Tang  
          (ชุนสุ่ยถัง) – โรงละครโอเปร่าแหง่ชาตไิถจง – เฟิงเจียไนทม์ารเ์กต็ 

ไฮไลทข์องการทอ่งเทยีวทริปนี
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซงึมีทวิทัศนร์าวกับภาพวาดพู่กันจนี 
ชมตกึไทเป 101 มีความสูงถงึ 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน 
หุบเขาบ่อนาํพุร้อน เป็นหนึงในแหล่งนําพุร้อนเป่ยโถว 
อุทยานธรณีเย่หลิว เป็นหนึงในสถานทีท่องเทยีวทางธรรมชาตยิอดนิยมของไต้หวัน 
หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน เมืองดังยอดฮติของนักท่องเทยีวทหีา้มพลาด ปล่อยโคมลอยทสืีอเฟิน 
ช้อปปิงกันใหจุ้ใจ  ซอืหลินไนทม์ารเ์กต็  เฟิงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต  ซเีหมินตงิ  
เมนูพิเศษ !! ...อาหารทะเลสไตลไ์ต้หวัน, เสียวหลงเปา, ชาบู ชาบู สไตลไ์ต้หวัน 
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แท้จริง (ไม่รวมค่าเครืองดืม) จากนันนําท่านเดินทางสู่ โรงละครโอเปร่าแห่งชาติไถจง เป็นโรงละครที
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญีป่นชือดัง อิโตะ โตโย (Ito Toyo) จากแนวคิด “ถาํเสียง”จึงทําให้กาํแพงของอาคาร
มีความโค้งมนเป็นเอกลักษณ์ และสามารถตังอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้เสาคาํและกาํแพงตังฉาก ภายในอาคาร
ประกอบด้วย โรงละครหลัก (Grand Theatre) โรงละครเล็ก (Play House) ห้องโล่ง (Black Box) และพืนที
กิจกรรม (Corner Salon) ซึงสามารถจัดได้ทังการแสดงและงานประชุมระดับนานาชาติ นอกอาคารยังมีสวน
กลางแจ้ง (Outdoor Plaza) และสวยลอยฟ้า (Rooftop Sky Garden) เปิดต้อนรับผู้มาเยือนให้มานังพักผ่อน 
จึงเป็นอาคารทีน่าแวะมาชมความงามอย่างยิง  

คาํ อาหารคาํอิสระตามอัธยาศัย เพอืความสะดวกในการช้อปปิงของท่าน 
นําท่านเดินทางสู่ เฟิงเจยีไนทม์ารเ์กต็ เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจาํหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่น

สไตล์ไต้หวัน เมนูทีขึนชือของทีนีได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซือหาสินคา้ต่าง  ๆพร้อมชมวิถีชีวิตของ

ชาวไต้หวัน  

    พักท ีButler Hotel Hotel หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) ตังอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็น

เมือง อุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือทีสาํคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองทีได้ชือว่าน่าอยู่ทีสุด

ในไต้หวัน จากนันนําท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึงเป็นทะเลสาบทีมีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ

วันทสีอง      ไถจง – ผูหลี – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัง – วัดเหวินหวู่ – โรงงานผลิต 
       ชา – ซอืหลินไนทม์ารเ์กต็    
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ประกอบกับมีทัศนียภาพของนําและภูเขาทีสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากทีไกล  ๆหรือเข้าไปชมความ

งดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจัง (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐิของพระพุทธเข้าทีอันเชิญมาจาก
ชมพูทวีป เป็นอีกวัดหนึงทีต้องมาเยือนหากได้มาทีทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนีมีรูปปันพระถังซัมจังให้นมัสการ 
อีกทังมีวิวทะเลสาบทีสวยงาม และพิพิธภัณฑ์ทีจัดแสดงประวัติของพระถังซําจัง ภายในวัดมีบรรยาการทีสวย 
เงียบสงบ จากนันนําท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึงถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิ
ปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซือสัตย ์และยังมีสิงโตหินอ่อน  ตัว ทีตังอยู่ด้านหน้าวัด ซึงมีมูลค่าตัวละ  ล้าน
เหรียญไต้หวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    SHSLTPE5 ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไถจง จิวเฟิน 5 วัน 4 คืน 12-16 เม.ย. 66 SL (240223)                                              6 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย พาท่านเยียมชม โรงงานผลิตชา ชาทีขึนชือทีสุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูก

บนเขาในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับนําทะเล และเป็นของฝากทีคนไทยนิยมซือกลับเป็นของฝาก 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง) เมืองหลวงของไต้หวันและเป็น

ศูนยก์ลาง ทางด้านต่าง  ๆของไต้หวัน ทังการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเป

ตังอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ  ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงทีมีการ

เติบโตเร็วมาก  

คาํ อาหารคาํอิสระตามอัธยาศัย เพอืความสะดวกในการช้อปปิงของท่าน 
  นําทาน อิสระชอปปง ซ่ือหลินไนทมารเก็ต เปนหนึ่งในตลาดไนทมารเก็ตท่ี

มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเมืองไทเป โดยจะแบงออกเปน 2 โซนหลักๆ คือ
โซนตลาดในอาคารเกาซ่ึงมักจะเปนรานอาหารและขนมมีท้ังแบบแผงลอย
และท่ีเปนรานเล็กๆ เกือบ 500 รานคา ท่ีเนนขายอาหารแบบทองถ่ินของ
ไตหวันสไตล Street Food ตางๆ เชน ปลาหมึกยาง, หอยทอด, ไกทอด, 
ขาวขาหมู, และเครื่องด่ืมสไตลไตหวันตางๆ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   พักท ี  Ever Spring Hotel หรือเทยีบเทา่ 
 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  สร้างขึนตังแต่ปี 1976 เพือเป็นการรําลึกและเทิดทูนอดีต

ประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทัง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลียมสีนําเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบ
จีน ตังเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขันเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี 

วันทสีาม      อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค็ – วัดหลงซานซอื –ร้านคอสเมติค – หุบเขาบ่อนําพุร้อน (Thermal  
          Valley) – หอ้งสมุดเป่ยโถว – ถนนโบราณตันสุ่ย 
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โดยภายในจะมีรูปปันทําจากทองสัมฤทธิของท่านในท่านังขนาดใหญ่ทีมีใบหน้ายิมแย้มต่างจากรูปปันของท่าน
ในทีอืน  ๆซึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และทีกาํแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมือง
การปกครองของท่านอยู่ 3 คาํ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  จากนันนําท่านเดินทางสู่ วัดหลงซานซือ เป็นหนึงในวัดทีเก่าแก่และมีชือเสียงมากทีสุดแห่งหนึงของเมืองไทเป 

ตังอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ  ร้อยปีแล้ว สร้างขึนโดยคนจีนชาวฝูเจียนช่วงปีค.ศ.  แต่เดิม
สร้างขึนเพือสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อืน  ๆตามความเชือของชาวจีนอีกมากกว่า 

 องคที์ด้านในโดยมาจากทังศาสนาพุทธ เต๋า และขงจือ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ทีเกียวข้องกับการเดินทาง  เทพ
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เจ้ากวนอูเรืองความซือสัตยแ์ละหน้าทีการงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจันทรา ทีเชือกันว่าเป็นเทพผู้ผูก
ด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก 
จากนันนําท่านช้อปปิง ร้านคอสเมติค ศูนยร์วมเครืองสาํอางชือดังของไต้หวัน มากมาย หลายแบรนด์ ทีท่าน
สามารถ ซือเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพ ิเศษ...เสียวหลงเปา 
บา่ย  นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาบ่อนําพุร้อน (Thermal Valley) ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้สุดของเขตความร้อนใต้

พิภพของกลุ่มภูเขาไฟต้าถุนซึงเป็นทีลุ่มหุบเขาทีอยู่ติดกับสวนสาธารณะเป่ยโถว เป็นหนึงในแหล่งนําพุร้อนเป่ย
โถว เนืองจากมีควันกาํมะถันทีลอยฟุ้งตลอดปี เห็นแล้วทําให้นึกถึงนรกภูมิ จึงมีชือเรียกอีกชือว่า "หุบเขานรก" 
หรือ "ทะเลสาบผี"นําพุร้อนของทีนีเป็นนําพุร้อนทีมีอุณหภูมิของนําสูงทีสุดในกลุ่มภูเขาไฟต้าถุน ทิวทัศน์ที
อบอวลและเต็มไปด้วยควันกาํมะถันราวกับอยู่ในความฝันและแดนสวรรค ์จากนันนําท่านชม ห้องสมุดเป่ย
โถว(Taipei Public Library Beitou Branch) ทีนีเคยได้ชือว่าเป็นห้องสมุดติดอันดับโลกในเรืองความสวยงาม 
การก่อสร้างสถาปัตกรรมทีสวยงาม โดยทีมีไม้มาสร้าง แล้วเล่นลวดลายอย่างสวยงาม โดยภายนอกจากร่มรืน
มากด้วยต้นไม้ปัจจุบันนีทีนีถูกเปิดให้เป็นทีท่องเทียวไปในตัว เพราะใครมาใครไปก็จะแวะมาถ่ายรูปกัน 
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณตันสุ่ย Tamsui Old Street เป็นจุดชมวิวพระอาทิตยต์กนําทีได้รับความ
นิยมมากสาํหรับคนไทเป ในช่วงเย็นจะมีหนุ่มสาวมากมายเดินทางมาชมพระอาทิตยต์กนํา มีลักษณะเป็น
ปากอ่าวทีมีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตังแต่ 400 ปีทีแล้ว และหลังจากชมวิวสวย กัๆนแล้ว ก็จะมาเดินเล่น
กันต่อ แหล่งช้อปปิง กินเทียว ทีปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก  

คาํ อาหารคาํอิสระตามอัธยาศัย เพอืความสะดวกในการช้อปปิงของท่าน 
  พักท ี  Ever Spring Hotel หรือเทยีบเทา่ 
 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว อุทยานแห่งนีตังอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะ

พืนทีเป็นแหลมยืนไป ในทะเล การเซาะกร่อนของนําทะเลและลมทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง

ลักษณะต่าง  ๆน่าตืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึงมีชือเสียงโด่งดังไปทัวโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทสีี      อุทยานเย๋หลิว – หมู่บ้านจิวเฟิน – ถนนโบราณสือเฟิน (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน) – ศูนยเ์จอเม 
         เนียม – ร้านขนมพายสับปะรด –  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึนตึก) – ช้อปปิงซเีหมินตงิ 
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เทยีง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพ ิเศษ...อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 

บา่ย  นําท่านอิสระช้อปปิงที จิวเฟิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซือของกินทีแปลกตา อีกทังยังมีบัวลอย 
เผือกทีโด่งดังทีสุดในไต้หวัน เนืองจากมีรสชาติแบบดังเดิมไม่เหมือนทีไหน ท่านสามารถซือกลับมาเป็นของ
ฝากได้ นอกจากนียังมีสินคา้อีกมากมายทีทําให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินทียาวทีสุดในหมู่บ้านจิวเฟิน  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  นําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณสือเฟิน (Shifen Old Street) เป็นชุมชนเล็ก  ๆริมทางรถไฟสายเก่าของสาย

รถไฟผิงซี (Ping xi Line) ถนนแห่งนีเป็นชุมชนเก่าแก่ทีเมือก่อนเป็นเส้นทางลาํเลียงถ่านหินสมัยทีญีปุ่นยึด
ครองไต้หวัน นักท่องเทียวนิยมมาปล่อยโคมลอยกระดาษ เมือซือโคมไฟก็มีการเขียนความปรารถนาทีจะ
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อธิษฐานและปล่อยขึนท้องฟ้า และสนุกกับการเดินเล่นไปตามรางรถไฟ มีร้านอาหารและโปสการ์ดให้เลือกซือ 
ร้านขายงานฝีมือผลิตภัณฑ์โคมไฟ (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน 
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ศูนยส์ร้อยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์ครืองประดับทีทําจาก

เจอร์เมเนียมเพือสุขภาพ ช่วยเรืองของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดข้อ ไมเกรน ปวดกล้ามเนือ ปวดข้อ และ

ยังสามารถดูดรังสีต่าง  ๆเช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย เจอร์เมเนียมถือเป็น

เครืองประดับลาํค่าของไต้หวันมาตังแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน นอกจากนันยังมี หยกไต้หวัน (หยกตาแมว) และ

ปะการังแดง จากนันให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซือขนมยอดนิยมของไต้หวัน จากนันให้ท่านได้แวะชิมและเลือก

ซือขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชือดังเพือให้ทุกท่านได้เลือกซือของฝากอันขึนชือของ

ไต้หวัน  จากนันนําท่านสัมผัสสัญลักษณแ์ห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึนตึก) มีความสูงถึง 

508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมของเอเชียตะวันออกแบบดังเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณอั์นเป็น

มงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชือให้เข้ากันกับเทคโนโลยีลาํยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้าย

ปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน ตึกไทเป 101 มีทังหมด 101 ชันตามชือและชันใต้ดินอีก 5 ชัน ทีชัน 1-5 จะเป็นส่วน

ของห้างสรรพสินคา้ทีขายของแบรนด์เนม ร้านคา้ร้านอาหารต่าง  ๆ

 

คาํ อาหารคาํอิสระตามอัธยาศัย เพอืความสะดวกในการช้อปปิงของท่าน 
  นําท่าน อิสระช้อปปิงซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิงสินคา้หลากหลายรวมทังสินค้าแฟชัน

เทรนด์ใหม่  ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาทีประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกทีสุดใน
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โลก อีกสิงหนึงทีพลาดไม่ได้ คือการชิมอาหารไต้หวันแสนอร่อย เนืองจากทีนีมีร้านอาหารชือดังมากมาย ให้เรา
ได้ชิมอาหารอร่อยตลอดเส้นทาง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

   
    พักท ี  Ever Spring Hotel หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
   อิสระช้อปปิงใหจุ้ใจตลอดวัน (FREEDAY) 

ท่านสามารถเลือกเดินทางได้หลายวิธี เช่น รถไฟใต้ดิน รถเมล ์รถแท็กซี รถจักรยาน เป็นต้น แต่การ เดินทางที

ง่ายและสะดวกทีสุดทีแนะนําคือรถไฟใต้ดิน หรือทีเรียกว่า MRT ปัจจุบัน มีทั้งหมด  สาย เริมให้บริการตังแต่ 

เวลาประมาณ 06.00 – .  น. บรรยากาศในตู้รถไฟโดยทัวไปจะคล้ายกับทีประเทศญีปุ่น ราคาค่าบริการจะ

เสียตามระยะทางทีเราไป เริมต้นตังแต่ 20 เหรียญไต้หวัน(NT$)จนถึง  เหรียญ ไต้หวัน(NT$)การซือตัวจะมี

อยู่ แบบหลัก  ๆคือแบบทีซือเป็นเทียวจากตู้ขายตัวอัตโนมัติหรือเคาน์เตอร์ ขายตัวกับอีกแบบคือการใช้บัตร

เติมเงินหรือทีเรียกว่า EASYCARD ทีเป็นบัตรใบเดียวใช้ได้กับการ เดินทางทุกประเภทในไทเป นอกจากนันก็

จะเป็นประเภทตัวแบบเหมาจ่ายแบบรายวันอืน  ๆ
สถานททีอ่งเทยีวแนะนาํ 

นังกระเช้าเมาคง เป็นอีกหนึงแหล่งท่องเทียวสาํคัญของเมืองไทเป ท่านจะได้พบกับความตืนเต้นขณะนัง 

กระเช้าลอยฟ้าเมาคงกอนโดลาทีโลดแล่นเหนือเมืองไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม และ ทิวทัศน์

เมืองไทเปในมุมมองทีแตกต่างจากบนภูเขาทีเขียวขจี 

ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสด  ๆทีใหญ่ทีสุดของไต้หวัน เป็นแลนด์มาร์กอีกหนึงแห่งใน ไทเป 

เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพืนทีตลาดเดิมเมือปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ อาณาจักร

วันทหีา้      อิสระช้อปปิงให้จุใจตลอดวัน (FREEDAY) – สนามบนิเถาหยวน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



    SHSLTPE5 ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไถจง จิวเฟิน 5 วัน 4 คืน 12-16 เม.ย. 66 SL (240223)                                              12 

แห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผัก, ผลไม้และขนมต่าง  ๆทีจัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละ ประเภทอาหาร

จาํนวนมากมายภายใต้หลังคาเดียวกัน ทั้งนีสามารถเลือกช้อปของสดจากโซนต่าง ใๆน ตลาดปลาปรุงสุกได้

ตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดทีจะทําให้คุณลืมภาพตลาด สดแบบเดิม  ๆไปได้

เลย 

หมู่บา้นทหาร ซือซอืหนันซุน Old Military Village เป็นหมู่บ้านโบราณแห่งแรกของประเทศไต้หวัน ตังอยู่ใน

เมืองไทเปใกล้กับตึก Taipei  จากการอพยพมาตังถินฐานของทหารก๊กมินตัง นับเป็นหมู่บ้านแห่ง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทีสาํคัญของประเทศ ด้วยมนต์เสน่ห์ของชีวิตทีเรียบง่ายจากผู้คนในชุมชนเล็ก  ๆ

รายล้อมด้วยความเจริญของเมืองใหญ่และร้านค้าเล็ก  ๆภายในหมู่บ้าน ทีนียังเป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 

 แบบไม่ต้องเสียตังค ์
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   อาหารกลางวันและเยน็ อิสระตามอัธยาศัย เพอืความสะดวกในการท่องเทยีวและช้อปปิงของท่าน 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบนิเถาหยวน 

23.50 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI  LION AIR (SL)  เทยีวบนิท ี SL…. 
  (บริการอาหารว่าง และเคร ืองดืมบนเคร ือง)  

02.40 น.+1 ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
********ขอบคุณทุกทา่นทใีช้บริการ********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซอืสัตย ์จริงใจ หว่งใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺ 
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    **หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจง้ให้
ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถอืผลประโยชนข์องลูกค้าเป็นสาํคัญ**     

 
 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อทา่น) 
 

วันเดนิทาง 
 

  ราคาทวัรผู้์ใหญ่  
พักหอ้งละ -  ทา่น 
(31 ทา่นออกเดนิทาง) 

พกัเดยีวจ่ายเพมิ ไม่รวมตัวเครืองบนิ 

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

 

        

 

1. ค่าตัวเครืองบินชันทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามทีระบุไวใ้นรายการเท่านัน ตัวเครืองบินทีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สามารถเลือกทีนังล่วงหน้าได ้ (ท่านจะได้รับทีนังแบบสุ่มเท่านัน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํามันขึน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีนํามันเพิม

ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวรนี์เชค็ภาษีนาํมัน ณ วันท ี24 ก.พ. 65  
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดียว  เตียง) ซึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM   ท่าน 1 ห้อง ท่านที  อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกทีนอน ทังนีขึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนัน  ๆ

4. ค่าอาหาร ตามทีระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่าง  ๆตามทีระบุไวใ้นรายการ 
6. นาํหนักสัมภาระ ทา่นละไม่เกิน 15 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึนเครืองได้  ชิน ต่อท่าน นําหนักต้องไม่เกิน  กิโลกรัม 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผู้เอา

ประกันทีมีอายุตังแต่  –  ปี 
ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานทีเกียวข้อง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจาํตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ติง, อาการทีเกียวข้องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อํานาจของ
สุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, 
การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอืน  ๆตามเงือนไขในกรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
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1. ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าดาํเนินการคัดกรองตรวจหาเชือ RT-PCR ในกรณีทีประเทศไต้หวันต้องให้ตรวจ 
3. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน  ๆฯลฯ 
4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกดและคนขับรถ รวม  1,500  บาทตอคน (เด็กชําระทิปเทากับ

ผูใหญ) ค่าทปิหัวหน้าทัวรข์นึอยู่กับความพงึพอใจของลูกค้า 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่าย  % ในกรณีทีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินทีถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริงทังหมดเท่านัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ
ออกใบเสร็จทีถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านัน 

6. ค่าวีซ่าไต้หวันสาํหรับชาวต่างชาต ิ
7. ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 
8. ตามนโยบายของไต้หวันร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองไต้หวันเพือโปรโมทสินค้าพืนเมือง ในนามของร้านขายสินค้าพืนเมือง 

คือ ใบชา,เจอร ์เมเนียม, พายสับปะรด ,ร้านคอสเมติค  ซึงจาํเป็นต้องระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ 
ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า ร้านขายสินคา้พืนเมืองทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือหรือไม่
ซือขึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด  ๆทังสิน ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านทุกเมือง 
หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่านเป็นจาํนวน
เงิน 5,000 NTD /ท่าน 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
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** ก่อนทาํการจองทวัรท์ุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนืองจากทาง
บริษัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลัก ** 


