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รหัสทัวร ์TPE01 
 

 
ราคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์2560 15,999 5,000 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2560 17,500 5,000 

14 – 18กมุภาพนัธ ์2560 15,999 5,000 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2560   15,999 5,000 

21 – 25กมุภาพนัธ ์2560   15,999 5,000 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2560 15,999 5,000 

28ก.พ. – 04 ม.ีค. 2560 15,999 5,000 

07-11 มนีาคม 2560 15,999 5,000 

14-18 มนีาคม 2560 15,999 5,000 

21-25 มนีาคม 2560 15,999 5,000 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย.2560 15,999 5,000  

ทวัรไ์ตห้วนั ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทราทีส่วยงามด ัง่ภาพวาด 

ชมเศยีรราชนิ ีประตมิากรรมทีธ่รรมชาตริงัสรรคข์ ึน้มา ณ อุทยานเยห่ลวิ  

ตืน่ตาตืน่ใจกบัสมบตัจินีโบราณกวา่  6 แสนชิน้ ณ พพิธิภณัฑก์ูก้ง 
ชมตกึ101 ทีเ่คยสงูเป็นอนัดบัหนึง่ของโลก ชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ณ ซเีหมนิตงิ 

- พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว 1คนื พรอ้มออนเซ็นสว่นตวัในหอ้งพกั 
- นอนโรงแรม 4 ดาว 2 คนื ณ กรุงไทเป 

- อาหารพเิศษ : บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั/ซฟีู๊ ด/เสีย่วหลงเปา/พระกระโดดก าแพง 

- บนิสายการบนิ NOK SCOOT เครือ่งล าใหญ ่บนิตรง 
 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 800NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของ
รา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง
บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่
กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุก
เมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จาก
ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5200 NT /ทา่น 

วนัแรก กรงุเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.30 น นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3แถว 6สายการบนินกสกู๊ตมเีจา้หนา้ทีค่อย
ตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

วนัที ่ เถาหยวน-วดัจงไถซานซือ่-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัเหวนิหวู–่วดัพระถงัซมัจ ัง๋-ไถจง–ฟ่งเจีย๋ 
ไนทม์าเก็ต – อาบน า้แรโ่รงแรม5ดาว 

03.10 น เดนิทางโดยสายการบนิ สายการบนินกสกู๊ตเทีย่วบนิที ่XW182 น าทา่นเหริฟ้าสูไ่ทเป 
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(ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง) 
08.05 น เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวนประเทศไตห้วันหลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้รับกระเป๋า

สัมภาระ น าคณะเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วัน 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้ 

 ระหว่างทางน าท่าน เทีย่วชม วดัจงไถซาน ซึง่ถอืว่าเป็นวัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก งบประมาณสรา้งกว่าหมืน่ลา้น
บาท  มคีวามสงู150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดยีวกันกับตกึ 101 มโีครงสรา้งทีแ่ข็งแกร่งมาก เมือ่ปี 1999 
เกดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรงทีเ่มอืงหนานโถว พสุธาแยก และเกดิธรณีสูบกลนืหมู่บา้นหายไป แต่วัดจงไถถานนี้
กลับไม่เป็นอะไรเลย สรา้งความศรัทธาใหก้ับชาวไตห้วันมาก  มหีอ้งเรยีนกว่า  1,000 หอ้ง เพือ่ใหพ้ระสงฆไ์ด ้
ศกึษาพระธรรม น าทา่นกราบ นมัสการสิง่ศักดิส์ทิธภ์ายในวัด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูชาบไูตห้วนั 
บา่ย น าทา่นลงเรอืส าหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสรุยินั - จนัทรา เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีจุดหนึง่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาว

ไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมจีุดส าคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่นีม้คีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร น า
ทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก น าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจ๋ังทีว่ดัพระถงั

ซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจากชมพทูวปี นมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ ีว่ดัเหวนิหวู ่สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจา้แหง่ปัญญา
และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สัตย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีตั่ง้อยูห่นา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วัน 

 เดนิทางตอ่สูเ่มอืงไทจงเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา 
เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา 

ค า่ อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 

 น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ทีม่สีนิคา้หลากหลายใหท้า่นเลอืกสรร ซึง่ถอืไดว้า่เป็นตลาด
กลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วันเลอืกซือ้กระเป๋า รองเทา้ทีแ่สนถกู รวมถงึสนิคา้ BRAND ยีห่อ้ตา่งๆ 

 เขา้ทีพ่กั FRESH FIELD HOTEL HOT SPRING (www.freshfields.com.tw.com) ระดบั 5 ดาว 
หรอืเทยีบเทา่ อสิระพักผอ่นและเพลดิเพลนิกับน ้าแร่หรอืน ้าพรุอ้นใกลก้ับใจกลางเมอืงไตห้วันลอ้มรอบดว้ย
ภเูขาและบรรยากาศสบาย ๆ ทา่มกลางธรรมชาต ิในตอนกลางคนืสามารถมองเห็นแสงไฟของเมอืงไถจง อาบ
น ้าแรห่รอืน ้าพรุอ้น เพือ่สขุภาพชว่ยบรรเทาอาการปวดเสน้ประสาท,ปวดกลา้มเนือ้,ปวดขอ้,ปวดไหล ่ชว่ยใหค้ณุ
สามารถกูค้นืจากความเมือ่ยลา้ตอ่การมสีขุภาพทีด่ขี ึน้ผวิพรรณงาม 

วนัทีส่าม ไทจง-รา้นสรอ้ยสขุภาพ-รา้นพายสบัปะรด-อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค-พพิธิภณัฑก์ูก้ง – ซือ่หลนิไนท์
มาเก็ต 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา 

การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนอืของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน 

น าทา่นเลอืกซือ้ของฝากขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตห้วัน ทีร่า้นเหวย่เก๋อ (ขนมพายสับปะรด, ป๊
อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) แวะศนูย ์สรอ้ยสุขภาพ (เจอมาเนีย่ม)ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สุขภาพ มทีัง้แบบ

สรอ้ยขอ้มอื และ สรอ้ยคอ เป็นการชว่ยในการไหลเวยีนของเลอืกในรา่งกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และ 
ปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วันมาตัง้แตโ่บราณ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูเสีย่วหลงเปา 
บา่ย จากนัน้น าทา่นชม อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็คทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาใน 

การสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร  ทา่นสามารถชม 
ชวีประวัตแิละรปูภาพประวัตศิาสตรส์ าคัญทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน 
แวะรา้น COSMETICทีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกช๊

อปป้ิงกันอยา่งเต็มที ่

 เขา้ชมพพิธิภณัฑก์ูก้งเป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บวัตถแุละผลงานทางศลิปะของจนีโบราณ ทีม่ปีระวัตยิาวนานกวา่ 
5,000 ปี เป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ซึง่ของล ้าคา่ทางประวัตศิาสตรม์อียูท่ีน่ีจ่ านวนมากกวา่ 
620,000 ชิน้จากทกุราชวงศข์องจนี จนตอ้งหมนุเวยีนออกมาจัดใหช้ม (ซึง่หนึง่ชดุ 5,000 ชิน้) จะหมนุเวยีนทกุ 
3 เดอืน ไมว่า่จะเป็นภาพวาดเครือ่งปัน้ดนิเผา เครือ่งทองส ารดิตา่งๆ เหมาะมากกับทา่นทีช่อบโบราณวัตถแุละ
งานศลิปะ ไมว่่าจะเป็นเครือ่งถมของจนีหรอื Cloisonné หรอืการลงยาทองแบบอสิลามคิ ทีเ่ป็นเทคนคิทีแ่วดวง
โลกอัญมณี หอ้งแสดงหยกทีล่ ้าค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลกัเป็นรปูผกักาดขาวทีม่ตี ัก๊แตนเกาะอยู”่ ทีไ่ดร้ับ
การจัดอันดับ ในความงดงามวจิติรเป็นอันดับ 1 ของโลก“หยกหมสูามช ัน้”“งาชา้งแกะสลกั 17 ช ัน้” ทีม่ี
ชือ่เสยีง แมแ้ตต่ราลญัจกร ของจกัรพรรดเิฉยีนหลงทีย่ ิง่ใหญ”่ ก็อยูท่ีพ่พิธิภัณฑแ์หง่นี ้

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 200 ลา้น 

น าทา่นสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงยา่น ซือ่หลนิไนทม์าเก็ตตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงไทเป และยังมสีนิคา้
มากมายใหเ้ลอืกซือ้ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ และของกนิพืน้เมอืงมากมายทีท่า่นจะตอ้ง
ประทับใจ 
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 เขา้ทีพ่กั CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั4ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน–อทุยานเยห่ลวิ-ตกีไทเป101(ไมร่วมคา่ข ึน้ช ัน้89)-ซเีหมนิตงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
เดนิทางสู ่หมูบ่า้น โบราณจิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาว

ไตห้วันในอดตี ชืน่ชมววิทวิทัศน ์รวมทัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ มากมาย 

 

 

 
 

เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาต ิเหยหลิว่อทุยานแหง่นีตั้ง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะ
ไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลม
ทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง ลักษณะตา่งๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิ
รปูพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูซฟีู๊ ด 
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูต่กึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ ชมววิชัน้ 89 ถา้ใคร

ตอ้งการขึน้ชมววิแจง้กับไกดห์นา้งานคา่ขึน้ประมาณ 600 NTD) ตกึทีม่คีวาม
สงูถงึ 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ียั่งมจีุดชมววิทีส่งูตดิ
อันดับโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ท า
หนา้ทีก่ันการสั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและน าทา่นขึน้ลฟิตท์ีม่ ี
ความเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ี

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูระกระโดดก าแพง 

 หลังจากนัน้น าทา่นอัพเดทแฟชัน่และการตกแตง่รา้นคา้ สไตลไ์ตห้วัน ใหท้า่นได ้ชอ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิหรอื
สยามสแควรไ์ตห้วัน อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ  มากมาย อาท ิOnitsuka 
Tiger, Nike, Puma etc 

 เขา้ทีพ่กั CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั4ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ สนามบนิเถาหยวน- สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้ 
06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
09.15 น สายการบนินกสกู๊ต เทีย่วบนิทีX่W181น าทา่นเหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ 

 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)  

12.30 น เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง 
หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจากสายการ
บนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ

ใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 800 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 


