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 Discovery Taipei Full option 
ไต้หวัน “ แชะ ชอ้ป ชมิ ชิล ” “กินดี อยู่ดี เที่ยวสบาย”  

ทานอาหารร้านมิเชอลนิ + ชาบู เกรดพรีเมี่ยม ล ้าล้า 
พักรีสอร์ทสีด่าว  ออนเซ็น  ส่วนตั๊ว ส่วนตัว 

พัก โรงแรม 4 ดาว ใจกลางถนนช้อปปิ้ง ซีเหมินติง  ชลิ ชิล 
ล่องเรอืทะเลสาบสุริยันจันทรา  ม๊วน ม่วน  รวมค่าขึ นตึก 101 แลว้   ดี ๊ดี  

4 วัน 3 คืน  บินตรงจากเชียงใหม่  
 โดยสายการบิน อีว่าแอร์ สายการบินระดับ 5 ดาว 

 

 

 



 

บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จ ำกัด  | 053-234488 ต่อ16/17/21 2 

 

วันเดินทาง : 5 – 8 กรกฏาคม 2561  

วันแรก  เชียงใหม่ – ไทเป – หนานโถ – อาบน ้าแร่  

09.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ อำคำรผู้โดยสำรฝั่งขำออกต่ำงประเทศ ประตู 10 เคำน์เตอร์สำยกำร 

  บินอีว่ำ แอร์ (BR) เจ้ำหน้ำที่ของโกลเบิลทัวร์ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อน 

  ออกเดินทำง 

11.30 น. เดินทำงสู่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสำรสำยกำรบินอีว่ำแอร์ เที่ยวบินที่ BR 258 บริกำรอำหำร

เครื่องดื่มบนเครื่อง  

16.45 น. เดินทำงถึงสนำมบินเถำหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน (ตำมเวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำเวลำในประเทศไทย 1  

  ชั่วโมง) หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร น ำท่ำนคณะเดินทำงไปยังเมืองหนำนโถ  

เย็น  รับประทำนอำหำร เย็น ณ ภัตตำคำร บริกำรด้วยบุฟเฟ่ต์นำนำชำติ    

  หลังอำหำรออกเดินทำงต่อไปยัง เมืองหนำนโถ 

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก Tai Yi Red Maple Hot Spring Resort  อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับ

ONSEN แบบส่วน เพ่ือสุขภำพท่ีแข็งแรงและผิวพรรณที่ดี ตำมอัธยำศัย 

 

วันที่สอง ชิมชาอู่หลง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – ไทเป – ท้าพายสบัปะรด – วัดหลงซาน        

                    ซีเหมินติ่ง  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรม 

08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ ซันมูนเลค แวะชิมชำอู่หลงคุณณภำพเยี่ยมที่มีชื่อเสียงของไต้หวันก่อน ล่องเรือชม

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำงดงำมรำว

กับภำพวำดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่

ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย รวมควำม

หลำกหลำยทำงธรรมชำติจำกผืนน้ ำสู่ยอดเขำท่ีนับจำกควำม

สูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีควำมยำว 33 กิโลเมตร เป็น

ทะเลสำบที่มีภูเขำสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ท ำให้ตัวทะเลสำบมองดูคล้ำยพระ

อำทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มำของนำมอันไพเรำะว่ำ “สุริยันจันทรำ”  



 

บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จ ำกัด  | 053-234488 ต่อ16/17/21 3 

 

 จำกนั้นน ำท่ำนกรำบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวียนอู ๋ หรือ วัดบุ๋นบู้ ซ่ึงหมำยถึง ศำสดำขงจื๊อเทพเจ้ำแห่ง

ปัญญำ และเทพกวนอูเทพเจ้ำแห่งควำมซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโต

หินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้ำวัด ซึ่งมีมูลค่ำถึงตัวละ 1 ล้ำน

เหรียญไต้หวัน และน ำท่ำนนมัสกำร ศำลเจ้ำขงจื้อ และ ศำล

เจ้ำกวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้ำแห่งปัญญำและเทพเจ้ำแห่งควำม

ซื่อสัตย์ พร้อมทั้งน ำท่ำนนมัสกำรอัฐิของ พระถังซำจั๋ง ที่ได้

อัญเชิญ อัฐิธำตุกลับมำท่ีวัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ญ ภัตตำคำร 

บ่ำย เดินทำงกลับสู่กรุงไทเปน ำท่ำนพบกับประสบกำรณ์ในกำรท้าพายสับปะรด ให้ท่ำนได้สนุกกับกำรลองท ำ

พำยสับปะรด ขนมที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวันด้วยตัวท่ำนเอง พร้อมเลือกซ้ือพำยสับปะรดของฝำกยอด

นิยมของไต้หวันฝำกคนที่บ้ำน (ขนมพำยสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)  

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนชม วัดหลงซาน ถือเป็นวัดเก่ำแก่ที่มี

ชื่อเสียงให้ท่ำนได้สัมผัสควำมงำมของสถำปัตยกรรม  ไต้หวัน

แบบ ดั้งเดิม สร้ำงข้ึนใน พ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่

เต็มเปี่ยมไปด้วยควำมศรัทธำในศำสนำของชำวว่ำนหัววัดแห่ง

นี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมำกรรมและสถำปัตยกรรมที่

ประเพณีงดงำม 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   

 หลังอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยำมส

แคว์แห่งไทเป) อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำหลำกหลำยรวมทั้ง

สินค้ำแฟชั่นเทรนใหม่ๆมำกมำยตำมอัธยำศัย  จนกว่ำจะถึง

เวลำนัดหมำยเดินทำงกลับที่พัก Look Taipei Hotel หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่สาม ตลาดปลา – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ นตึก) – ถนนโบรารตันสุ่ย  

                   สะพานคู่รัก – ท่าเรือตันสุ่ย – ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต  

เช้ำ  รับประ ทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

08.00 น. เดินทำงสู่ ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอำหำรทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน หรือเรียกย่อๆ ว่ำตลำด 

ADD สถำนที่แลนด์มำร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรหลังจำกกำรปรับปรุงพื้นที่ตลำด

เดิมเม่ือปี 2012 ซูเปอร์มำร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนำดใหญ่อำณำจักรแห่งอำหำรสดใหม่ทั้งของทะเล, ผัก, ผลไม้

และขนมต่ำงๆ ที่จัดให้บริกำรเป็นโซนของแต่ละประเภทอำหำรจ ำนวนมำกมำยภำยใต้หลังคำเดียวกัน 

ทั้งนี้คุณสำมำรถเลือกของสดจำกโซนต่ำงๆ มำให้ครัวในตลำดปลำปรุงสุกได้ตำมใจชอบ รับประกกัน

คุณภำพของอำหำรและควำมสะอำดที่จะท ำให้คุณลืมภำพตลำดสดแบเดิมๆ ไปได้เลย ให้เวลำท่ำนได้

เลือกชิมอำหำรทะเลสดใหม่ ตำมอัธยำศัย จนกว่ำจะถึงเวลำนัดหมำย  

  

 

  

 

 เดินทำงสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตัวอำคำรเป็นหินอ่อน

ทั้งหลัง มีลักษณะกำรก่อสร้ำงคล้ำยวิหำรเทียนถันที่ปักก่ิง 

งดงำม กอปรอำณำเขตที่กว้ำงขวำง ท ำให้อนุสรณ์แห่งนี้เป็น

สถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมำกของเมืองไทเป ด้ำนข้ำงอำคำร

ใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชำติ 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ำ แห่งนี้มีควำมสูงที่สุดในโลก 

มีควำมสูงถึง 508 เมตร สร้ำงขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสำมำรถทนทำน

ต่อกำรสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และกำรป้องกันวินำศกรรมทำงอำกำศ 

และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยควำมเร็วต่อนำทีอยู่ที่ 1,010 เมตร ท่ำน ช้

อปปิ้งอิสระแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป บริเวณตึก 101 ช้

อปปิ้ง สินค้ำแบรนด์เนมชั้นน ำ  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ถนนโบราณตั นสุ่ย” ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์

ในเขตต ำบลตั้นสุ่ย  โดยเรำยังสำมำรถพบกลิ่นไอของควำม

รุ่งเรืองในสมัยที่เป็นเมืองท่ำที่รุ่งเรืองของตั้ยสุ่ย  และยัง

สำมำรถสิ่งก่อสร้ำงหลำยรูปแบบในพื้นที่นี้  เช่น ตึกรูปแบบ

ตะวันตก รูปแบบญี่ปุ่น  รูปแบบฟิจิตอนใต้  และอ่ืนๆที่เคย

รุ่งเรืองมำกก่อนในอดีตให้เรำได้สัมผัสในพื้นที่แห่งเดียว น ำ

ท่ำนถ่ำยรูปกับ สะพานคู่รัก หรือ Valentine’s Bridge  เปิด

ให้คู่รักหลำยคู่ได้ย่ ำเท่ำบนสะพำนแห่งนี้เมื่อปีคริสตศักรำช 

2003 โดยประธำนำธิบดีเฉิยสุยเปียน  มีควำมกว้ำงประมำณ 

5 เมตรพอให้คู่รักหลำยๆคู่ได้เดินทำงสวนกันได้อย่ำงสบำยใน

บรรยำกำศแห่งรักกับสะพำนสีชมพูอ่อนแห่งนี้  และยังมีควำม

ยำวประมำณ 165 เมตรเชื่อมสองฝั่งของท่ำเทียบเรือชำวประมง ก่อนให้เวลำท่ำนได้ชมควำมสวยงำมของ 

ท่ำเทียบเรือชำวประมงของเมืองตั้นสุ่ยแห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งขวำของปำกแม่น้ ำตันสุ่ย ที่บริเวณพ้ืนที่ริมน้ ำแห่ง

นี้ได้พัฒนำให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของเมืองตั้นสุ่ยที่เต็มไปด้วยบรรยำกำศส ำหรับกำรรองรับควำมโร

แมนติกจำกคู่รักทอดจำกสะพำนลงมำ  โดยบริเวณพ้ืนที่นี้เรำจะพบกับทำงเดินไม้ ร้ำนกำแฟริมฝั่งแม่น้ ำ

ตั้นสุ่ย และท่ำจอดเรือขนำดใหญ่  ปำกทำงของท่ำเรือแห่งนี้เชื่อมติดกับสะพำนสีชมพูอ่อนที่เรียกกัน ซ่ึง

พ้ืนที่นี้ได้รับกำรบอกต่อมำว่ำเป็นจุดที่สำมำรถชมพระอำทิตย์ตกดินได้สวยที่สุดของเมืองตั้นสุ่ยโดยเฉพำะ

บนสะพำนคู่รัก 

 
ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
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หลังอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลำดกลำงคืนที่ใหญ่

ที่สุดในกรุงไทเป และโด่งดังที่สุดอีกด้วย พูดได้ว่ำของขำยที่นี่แทบจะมีครบทุก

อย่ำง ไม่ว่ำจะเป็น ของกิน ของฝำก เสื้อผ้ำ ร้องเท้ำ มีหมดทุกอย่ำง มีของขำย

เยอะแยะมำกมำย เปิดจนถึงเที่ยงคืน เพรำะเหตุนี้ซื่อหลินเลยกลำยเป็นสถำนที่ 

Night Life อัน โด่งดังของไต้หวัน ในซื่อหลินไนท์มำร์เก็ตมี Shilin Night 

Market Food Court ฟู้ดคอร์ทชั้นใต้ดิน อำหำรในนั้นอร่อยมำกก มีหลำกหลำยอย่ำงให้เลือก อำหำร

แนะน ำเช่น หอยทอด เต้ำหู้เหม็น และสเต็ก หอยทอดของไทยกับไต้หวันรสชำติไม่เหมือนกัน ถ้ำอยำกรู้ว่ำ

ต่ำงกันยังไงต้องไปลองเอง แล้วยังมี ชำนมไข่มุก และพวกของทอดต่ำงๆ  อิสระให้ท่ำนได้เดินชมตลำด

จนกว่ำจะถึงเวลำนัดหมำย    

 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก Look Taipei Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สี่  ไทเป – เถาหยวน – เชียงใหม่   

เช้ำตรู่  เช็คเอ้ำออกจำกโรงแรม บริกำรอำหำรเช้ำบนรถระหว่ำงเดินทำงไปสนำมบิน (breakfast box)  

07.25 น. โดยสำรสำยกำรบินอีว่ำแอร์ เที่ยวบินที่ BR 257 บินนตรงกลับสู่เชียงใหม่  

10.25 น. เดนิทำงถึงสนำมบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 

* * * * * * * * * 

หมายเหตุ : ส ำหรับผู้เดินทำงที่อำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกับบิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย 

 

อัตราค่าบริการการเดินทาง  30  ท่านขึ นไป 

วันที่ เดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

5 – 8 ก.ค. 61 19,800 5,500 

หมายเหตุ –    แจกน้ ำดื่มวันละ 1 ขวด  

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและสถำนกำรณ์ หน้ำงำน ** 
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อัตราบริการนี รวม  

1.ค่ำตั๋วเครื่องบิน ช้ันนักท่องเที่ยว เส้นทำง เชียงใหม่ – ไทเป – เชียงใหม่ สำยกำรบินอีว่ำแอร์  

2.ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร , ประกันภัยทำงอำกำศและภำษีเชื้อเพลิงตำมที่สำยกำรบินเรยีกเก็บ 

3.ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 30 กก.  

4.ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศ , ห้องพัก , อำหำร และคำ่เข้ำชมสถำนท่ี ตำมรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง 

5.ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร 

6.ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ   

7.เจ้ำหน้ำท่ีของโกลเบลิทัวร์ เดินทำงไปกับคณะ 1 คน   

8.ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์  

อัตราบริการนี ไม่รวม 

1.ค่ำธรรมเนียมกำรจัดท ำหนังสือเดินทำง (PASSPORT) 

2.ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น  คำ่อำหำร, ค่ำเครื่องดื่มทีส่ั่งพิเศษ (มินิบำร์, น้ ำดืม่, บุหรี,่ เหล้ำ, เบียร์ ฯลฯ), คำ่โทรศัพท์ , คำ่ซักรีด, 

ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, คำ่น้ ำหนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำก ำหนด, ค่ำรักษำพยำบำล กรณเีกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรค

ประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรอืของมีค่ำที่สูญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น 

3.ค่ำห้องพักเดี่ยวตำมอตัรำ 

4.ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำส ำหรับผูเ้ดินทำงชำวต่ำงชำติและผู้ถือเอกสำรต่ำงด้ำว 

5.ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเปำ๋และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง 

6.ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีทีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ 

7.ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ท่ำนต้องกำรใบเสรจ็ก ำกับภำษ ี

8.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถที่ไต้หวัน ท่านละ 100 บาทต่อวันต่อคน หรือ ตลอดทริป 400 บาทต่อคน  

เง่ือนไขการจองและช้าระเงิน 

- มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท พร้อม ส ำเนำพำสปอร์ต ในวันที่จองทัวร์  

- ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช ำระ 15 วัน ก่อนถึงวันเดินทำง  

เง่ือนไขการยกเลิก 

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 45 วัน  ไม่คืนเงินมัดจ ำ  

- แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

* * * * * * * * * 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ นไปก่อนการเดินทาง  

และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่้า 6 หน้า 


