
#16357        ทัวร�ไต�หวัน ไทเป ไทจง เกา
สง 4 วัน 3 คืน อ�ทยานเย�หล�ว

พระราชวังต�องห�ามกู�กง บิน WE



  



 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเกาสง ไต้หวัน - ไทจง  อีจ้งไนท์มาร์เกต็ 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Smileโดยมีเจา้หนา้ท่ี
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  
11.55 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานเกาสง ไตห้วนัโดยสายการบิน Thai Smile เท่ียวบิน WE688 
16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเกาสง ไตห้วนั  

น ำท่ำนสู่ ไทจง อี้จงไนทม์าร์เก็ต ตลำดนัดกลำงคืนที่มีช่ือเสียงของ

เมืองไทจงและได้รับกำรกล่ำวว่ำเป็นตลำดนัดกลำงคืนที่ใหญ่ที่สุดใน

ไตห้วนั อยู่ใกลก้บัมหำวิทยำลยัฝงเจ่ีย ตลำดแห่งนีถ้กูสรำ้งขึน้และเติบโต

พร้อมกับมหำวิทยำลัย มีร ้ำนค้ำ ร ้ำนขำยอำหำร เครื่องดื่ม รวมถึง

ภัตตำคำรให้เลือกมำกมำย และยังเป็นแหล่งช้อปป้ิง เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ 

เครื่องส ำอำง คอนแทคเลนส ์ฯลฯ ที่เด็ดสดุส ำหรบัผูท้ี่ช่ืนชอบชำนมไข่มกุ

ตลำดแห่งนีม้ี Onitsuka tiger ลดรำคำเยอะที่สดุ และมีแบบใหเ้ลือกมำก

ที่สดุในไตห้วนั 

ค ่า บริการอาหารค า่ บุฟเฟต์ชาบู 

พกั : Guide Hotel Ziyou ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเกาสง ไตห้วนั - ไทจง อ้ีจง
ไนทม์าร์เก็ต 

  

 
 

บุฟเฟตช์าบ ู

Guide Hotel Ziyou 

หรือเทียบเท่า★★★ 

2. ไทเป ร้านพายสับปะรด - เขา้ชมพระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง - อุทยานเย่
หลิว - หมู่บา้นโบราณฉือเฟ่ิน ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ - 
คอสเมติกช็อป - ช็อปป้ิงซีเหมินติง 

 

 
 

ซีฟู๊ ด 

อิสระยา่น 
ซีเหมินติง 

Papa Whale Hotel Ximen 

หรือเทียบเท่า★★★★ 

3. วดัหลงซาน ศูนยส์ร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตลาดไทเป - ร้านชาอู่หลง 
ตึกไทเป101 ข้ึนชมวิวชั้น89 ช็อปของฝาก - เฝิงเจียไนทม์าร์เก็ต 

 

อิสระ 
ตลาดปลา  

อิสระไนท์
มาร์เก็ต 

Check inn Hotel 

หรือเทียบเท่า★★★ 
4.  วดัโฝกวงซาน - อีตา้เอาทเ์ลต็มออลล ์-  เจดียเ์สือเจดียม์งักร –  

ท่าอากาศยานเกาสง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 อิสระเอาทเ์ลต็ 

 

 

ขาไป WE 688 BKK – KHH เวลา 11.55 – 16.15น. 
ขากลบั WE 689 KHH - BKK เวลา 17.15 – 19.45น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
(อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 



Day 2 ไทเป ร้านพายสับปะรด - เข้าชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณฉือเฟ่ิน  

ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ - คอสเมติกช็อป - ช็อปป้ิงซีเหมินติง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ไทเป ร้านพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ภำยในรำ้นมีขนมของฝำกมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นขนมชื่อดงั
อย่ำงพำยสบัปะรด อบใหม่ๆ สดๆ มีรสชำติของแป้งและไสส้บัปะรดเขำ้กนัไดอ้ย่ำงลงตวั อีกทัง้ยงัมีพำยเผือก เคก้น ำ้ผึง้ และของกินเลน่ไม่ ว่ำ

เด็กหรือผูใ้หญ่ก็นิยมซือ้อย่ำงป๊อปคอรน์ชีส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขำ้ชม พระราชวังต้องห้ามกู้กง โบรำณวตัถตุ่ำงๆที่จดัแสดงอยู่ภำยในพิพิธภณัทพ์ระรำชวงัแห่งชำตินี ้ส่วนใหญ่ถกูน ำมำ
จำกในพระรำชวงัตอ้งหำ้มของเมืองปักกิ่ง ที่ถกูขนยำ้ยมำในช่วงสงครำมกลำงเมืองจีน ซึ่งมีตัง้แต่วตัถโุบรำณตัง้แต่ 10,000 ปีจนถึงยุค
รำชวงศฉิ์ง มีโซนจดัแสดงหลกัอยู่ในอำคำรขนำดใหญ่ที่มีรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมที่งดงำมตำมแบบพระรำชวงัจีนโบรำณ และมีกำรจดั
นิทรรศกำรแสดงสมบัติโบรำณวัตถุและศิลปะต่ำงๆของชำวจีนอยู่มำกกว่ำ 700,000 ชิน้งำน ท ำให้เป็นพิพิธภัณท์ที่มีกำรจัดแสดง
โบรำณวตัถทุี่มำกที่สดุในโลก  

 

 

 

 

 

 



อุทยานเย่หลิว ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือสุดของ
เมืองนิวไทเป ซึ่งหินของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่ง
มหัศจรรยท์ี่มีช่ือเสียงมำกที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง มี
อำยุยำวนำนนับลำ้นปี เป็นแนวหินปูนเกิดจำกกำร
เคลื่อนตัวทำงธรณีวิทยำจำกเทือกเขำDatun และ
อิทธิพลของคลื่นลมทะเลท ำให้เกิดกำรผุกร่อน
เปลี่ยนแปลงเป็นรูปรำ่งในลกัษณะแปลกตำแตกต่ำง
กนัออกไป นบัเป็นภูมิทศันท์ำงธรณีวิทยำที่หำไดย้ำก
และสวยงำม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ซีฟู๊ด  

หมู่บ้านโบราณฉือเฟ่ิน เป็นหมู่บำ้นเล็ก ๆ อยู่ในอ ำเภอผิงสี หมู่บำ้นโบรำณที่มีทำงรถไฟพำดผ่ำนกลำงหมู่บำ้น เนื่องจำกในอดีต
เคยเป็นปลำยทำงของรถไฟที่ใชข้นถ่ำนหิน เมื่อยคุสมยัเปลี่ยนไป ทำงกำรไตห้วนัก็ไดเ้ขำ้มำพฒันำหมู่บำ้นโดยรว่มกบัชมุชน เนื่องจำกที่นี่มีทั้ง

น ำ้ตกขนำดใหญ่ มีอำหำรพืน้เมืองขึน้ช่ือ มีวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ ์และนอกจำกนีย้งัเป็นที่นิยมในกำร ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ 
โคมลอยของไตหวนัมีชื่อว่ำ “โคมขงหมิง” ถกูประดิษฐ์ขึน้โดยขงเบง้ ที่ปรกึษำดำ้นกำรทหำรคนส ำคญัในประวตัิศำสตรย์คุสำมก๊ก เพื่อใชเ้ป็น

เครื่องมือสื่อสำรของกองทพัตัง้แต่เมื่อครัง้อดีต อิสระใหท้กุท่ำนถ่ำยภำพเก็บบรรยำกำศตำมอธัยำศยั  

(ปลอ่ยโคมลอยไม่รวมในรำคำทวัรเ์พิ่ม 490บ./โคมได4้ท่ำน สนใจกรุณำแจง้ในวนัจอง)  
 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนสู ่คอสเมติกช็อป เพื่อใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้เคร่ืองส ำอำงและสินคำ้เก่ียวกบัควำมงำมที่ไดร้บัควำมนิยม ขึน้ช่ือจ ำพวกยำและน ำ้มนันวด 

 



ช็อปป้ิงซีเหมินติงไนทม์าร์เก็ต  ย่ำนช้อปป้ิงของ
วยัรุ่นที่มีช่ือเสียงมำกที่สุดของไตห้วนั หนึ่งใน landmark ส ำคญัของ
เมืองไทเป ย่ำนซีเหมินติงเริ่มขึน้ในยุคที่ไตห้วนัอยู่ภำยใตอ้ำณำนิคม
ของจกัรวรรดิญ่ีปุ่ น ช่วงปีค.ศ. 1922 จนปัจจบุนัที่มีรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร 
รำ้นคำเฟ รำ้นขนม ต่ำงๆมำเปิดกนัมำกมำย มีสินคำ้หลำกหลำยแบบ 
หลำกหลำยประเภทโดยเฉพำะแฟชั่นจำกญ่ีปุ่ น  

ค ่า อสิระย่านซีเหมินติง 
พกั : Papa Whale Hotel Ximen ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 

Day 3 วัดหลงซาน ศูนยส์ร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตลาดไทเป - ร้านชาอู่หลง - ตึกไทเป101 ขึน้ชมวิวช้ัน89  

ช็อปของฝาก (ค่าข้ันลิฟไม่รวมในราคาทัวร ์990บ./ท่าน ให้เวลาประมาณ 60นาท)ี หมู่บ้านสายรุ่ง -  

เฝิงเจียไนทม์ารเ์ก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดหลงซาน หนึ่งในวดัท่ีเก่ำแก่และมีช่ือเสียงมำกที่สดุแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่ำนเมืองเก่ำ มีอำยรุำว 300 รอ้ยปี สรำ้งขึน้
โดยคนจีนชำวฝเูจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738 แต่เดิมสรำ้งขึน้เพื่อสกักำระเจำ้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็มีเทพเจำ้องคอ์ื่นๆตำมควำมเช่ือของชำวจีนอีก
มำกกว่ำ 100 องค ์โดยมำจำกทัง้ศำสนำพทุธ เต๋ำ และขงจ๋ือ เช่น เจำ้แม่ทบัทิม ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเดินทำง , เทพเจำ้กวนอ ูเรื่องควำมซือ้สตัย์
และหนำ้ที่กำรงำน อิสระเลือกซือ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

น ำท่ำนสู่ ศูนยส์ร้อยสุขภาพเจอรเ์มเนียม ที่นักท่องเที่ยวทุกท่ำนที่มำไทเปก็คงไม่อยำกที่จะพลำดแวะไปเลือกซือ้สรอ้ย
สขุภำพ มำเป็นเครื่องประดบั ซึ่งสรอ้ยชนิดนีเ้ป็นเครื่องประดบัที่ล  ำ้ค่ำของชำวไตห้วนัมำตัง้แต่โบรำณ ซึ่งมีหลำกหลำยชนิดดว้ยกนั ทั้ งที่แบบ

สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มือ ซึ่งสำมำรถช่วยในเรื่องของกำรไหลเวียนของเลือดในรำ่งกำย ซึ่งตอนนีก้  ำลงัเป็นที่นิยมของคนเอเชียเป็นอย่ำงมำก 

 
 
 
 
 
 

ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอำหำรทะเลสดเที่ใหญ่ที่สดุของไตห้วนั ซูเปอร์มำรเ์ก็ตสไตลญ่ี์ปุ่ นขนำดใหญ่อำณำจกัรแห่งอำหำรสด
ใหม่ทัง้ของทะเล, ผกั, ผลไมแ้ละขนมต่ำงๆ ที่จดัใหบ้ริกำรเป็นโซนของแต่ละประเภทอำหำรจ ำนวนมำกมำยภำยใตห้ลงัคำเดียวกัน ทัง้นีคุ้ณ

สำมำรถเลือกของสดจำกโซนต่ำงๆ มำใหค้รวัในตลำดปลำปรุงสกุไดต้ำมใจชอบ รบัประกกนัคณุภำพของอำหำรและควำมสะอำดที่จะท ำให้

คณุลืมภำพตลำดสดแบเดิมๆ ไปไดเ้ลย 

 

เที่ยง อสิระตลาดปลา        
 
 

 

 

 

 

 

ร้านชาอู่หลง ชำที่ขึน้ช่ือที่สดุของไตห้วนั มีรสชำติหอม มีสรรพคณุช่วยละลำยไขมนั ปลกูบนเขำในระดบัควำม   

สงูเป็นพนัเมตรจำกระดบัน ำ้ทะเล และเป็นของฝำกที่คนไทยนิยมซือ้กลบัเป็นของฝำก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ค่าขึน้ลฟิต์ไม่รวมในราคาทัวร์เพิม่ 990บ./ท่าน เวลาอยู่ด้านบนประมาณ 60 นาที สนใจกรุณาแจ้งในวันจอง*** 

หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บำ้นเล็กๆ สีสนัสดใสที่โดดเด่นสะดุดตำ ถกูสรำ้งขึน้ในช่วงระหว่ำงปีค.ศ. 1940 – 1950 เป็นหมู่บำ้นเก่ำของ

ทหำรผ่ำนศกึในยคุสงครำมกลำงเมืองของจีนที่ลีภ้ยัมำอยู่กนัที่ไตห้วนั ซึ่งสรำ้งขึน้อย่ำงง่ำยๆจำกวสัดทุั่วไป ต่อมำไดม้ีทหำรเก่ำได้ออกมำ
วำดลวดลำยต่ำงๆดว้ยสีสนัสดใส และมีนกัศกึษำในมหำวิทยำลยัใกลเ้คียงมำพบเจอและบอกต่อๆกนัไปจนมีชื่อเสียงในระดบัประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฝิงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต ตลำดนัดกลำงคืนที่มีช่ือเสียง
ของเมืองไทจงและไดร้บักำรกล่ำวว่ำเป็นตลำดนัดกลำงคืนที่
ใหญ่ที่สดุในไตห้วนั อยู่ใกลก้บัมหำวิทยำลยัฝงเจ่ีย ตลำดแห่งนี ้
ถกูสรำ้งขึน้และเติบโตพรอ้มกบัมหำวิทยำลยั มีรำ้นคำ้ รำ้นขำย
อำหำร เครื่องด่ืม รวมถึงภตัตำคำรใหเ้ลือกมำกมำย และยงัเป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิง เสือ้ผำ้ รองเทำ้ เครื่องส ำอำง ฯลฯ  

ค ่า อสิระย่านไนท์มาร์เกต็  
พกั : Check inn Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

ตึกไทเป 101 (Taipei 101) 

(ช็อปของฝากด้านบน) เป็นแลนด์มาร์กที่ส าคญั
ทีสุ่ดทีห่น่ึงของไตห้วนั เคยเป็นตกึทีส่งูทีสุ่ดในโลก
เมื่อปี 2004 และเป็นจุดชมวิวเมืองไทเปแบบ 

360 องศาไดอ้กีดว้ย โดยเลข 101 ในชื่อนัน้คอื
จ านวนชัน้ที่อยู่บนดินของตึกแห่งน้ี แถมยงัมอีีก
หา้ชัน้อยู่ใต้ดนิอกีดว้ย นอกจากความสูงถงึ 509 

เมตรทีเ่คยเป็นสถติโิลกมาแลว้ ตกึไทเป101 กม็ี
ลฟิตท์ีเ่คยเคลื่อนทีเ่รว็ทีสุ่ดในโลกเช่นเดยีวกนั  

 



Day 4 วัดโฝกวงซาน - อต้ีาเอาท์เลต็มออลล์ -  เจดีย์เสือเจดีย์มังกร - ท่าอากาศยานเกาสง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดโฝกวงซาน เป็นพุทธอทุยำนของนิกำยมหำยำน หรือสวนทำงดำ้นศำสนำพุทธที่มีขนำดกวำ้งใหญ่ไพศำลที่สดุแห่งหนึ่ง
ของไตห้วนั โดยครอบคลมุพืน้ที่หลำยรอ้ยไร ่ตัง้อยู่บริเวณชำนเมืองเกำสงห่ำงไปทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือรำว 20 กิโลเมตร สรำ้งขึน้โดยพระอำจำรย์
ซิงหยนุและลกูศิษย ์สถำปัตยกรรมสว่นหนึ่งนัน้ไดร้บัแรงบนัดำลใจมำจำกพทุธศิลปะของอินเดีย โฝกวงซำนเปิดใหเ้ขำ้ชมครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู ่อีต้าเอาทเ์ล็ตมอลล ์ เที่ยง อสิระเอาท์เลต็   

เจดียเ์สือ เจดียม์ังกร ตัง้อยู่ดำ้นหนำ้วดัฉือจีม้ีลกัษณะเป็นเจดียส์งู 7 ชัน้คู่กนั โดยจะมีรูป

ป้ันมงักรและเสือขนำดใหญ่เป็นทำงเขำ้เจดีย ์ตัง้อยู่โดดเด่น อยู่กลำงริมสระบวัหรือสระเหลียนฉือถัน 

โดยสรำ้งขึน้เพื่ออทุิศใหก้บัเทพเซิงตำ้ตีท้ี่เป็นเทพแห่งกำรรกัษำ เช่ือกนัว่ำถำ้เดินเขำ้ทำงปำกมงักรแลว้

ออกทำงปำกเสือจะเป็นกำรขจดัปัดเป่ำเอำสิ่งไม่ดีออกจำกตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น ำท่ำนเดินทำงสู ่ท่าอากาศยานเกาสง เพื่อเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ  

17.15 น.  เหินฟ้ำสู ่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน Thai Smile  

เที่ยวบิน WE 689   

19.45 น.  เดินทำงกลบัถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำม

ทรงจ ำสดุประทบัใจ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

04 – 07 เมษายน 66 19,977.- 19,477.- 4,977.- 

06 – 09 เมษายน 66 
(วันจักรี) 

20,977.- 20,477.- 4,977.- 

18 – 21 เมษายน 66 19,977.- 19,477.- 4,977.- 

20 – 23 เมษายน 66 19,977.- 19,477.- 4,977.- 

25 – 28 เมษายน 66 18,977.- 18,477.- 4,977.- 

27 – 30 เมษายน 66 19,977.- 19,477.- 4,977.- 

01 – 04 พฤษภาคม 66 
(วันแรงงาน-วันฉัตรมงคล) 

20,977.- 20,477.- 4,977.- 

08 – 11 พฤษภาคม 66 19,977.- 19,477.- 4,977.- 

15 – 18 พฤษภาคม 66 18,977.- 18,477.- 4,977.- 

22 – 25 พฤษภาคม 66 17,977.- 17,477.- 4,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบนิ สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลกูค้าท่านใดทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 



  



 

 



 

  



 

  



  



  



 

 

 


