
 

 
 

 

  

 

 

 

โปรแกรมไฮไลท์ 

  บินตรงเชียงใหม่ สายการบิน EVA AIR สายการบินระดับ 5 ดาว 

  เที่ยวสบาย ทานอาหารมิชลินสตาร์ และ พิเศษ!! เมนูกุ้งล็อบสเตอร์ อาหารครบทุกมื้อ 

  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน , อุทยานเย๋หลิ่ว , ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 , ชิมอาหารทะเลสดๆ ตลาดปลา  

  ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง , ซ่ือหลินไนท์ และ ช้อปปิ้ง Outlet สินค้าแบรนเนม ลดสูงสุด 70% 



 

วันพุธ 4 ก.ค.  เชียงใหม่ – เถาหยวน – ไทเป  – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต  
09.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ประตู 10 เคาเตอร์สายการบินอีว่าแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 
11.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 258 

 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 
16.45 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือ

ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   

 จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงไทเป 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการด้วย ชาบู ชาบู ไต้หวัน  

 ให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หาก   
เปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมี
หลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มี
แค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ได้
กับเมนู น้ าแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือบิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นต ารับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง     

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Look Hotel หรือเทียบเท่า  
 
วันพฤหัสที่ 5 ก.ค.   อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – ถนนโบราณจิ่วเฟิน – เส้นทางรถไฟผิงซี - วัดหลงซาน 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่
เป็นแหลมยื่นไปในทะเลการเซาะกร่อนของน้ าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ น่าตื่นตาทีเดียวโดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง 
 
 
 
 
  

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Seafood Restaurant 
 จากนั้นน าท่านสู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยัง หมู่บ้านจิ่วเฟ่ินท่านจะได้เห็นเส้นทาง

รถไฟแห่ง แรกของไต้หวันที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง  ในอดีตที่จิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่
สมัยกษัตริย์กวงสวี้   สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้าน
จิ่วเฟ่ิน เป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพ้ืนเมือง อาหาร และของฝากแบบพ้ืนเมืองหรือที่เรา



 

เข้าใจกัน ง่ายๆคือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายท าซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่น
ที่ฉายท่ัวโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  ท าให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินจาก
การ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน 

 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านสู่ เส้นทางรถไฟผิงซี ที่เมืองนิวไทเป ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางขนถ่านหินแต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น

เส้นทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ทั้งภูเขา แม่น้ า น้ าตก ยังมีย่านถนนสายเก่าให้เดินเลือกซื้อของฝากและชิม
อาหารท้องถิ่นแสนอร่อยได้อีกด้วย โดยเส้นทางรถไฟสายผิงซีเริ่มโด่งดังและมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมากันมาก
ขึ้น หลังจากท่ีภาพยนตร์รักโรแมนติกชื่อดังของไต้หวัน เรื่อง You Are the Apple of My Eye ออกฉายเมื่อปี 
2011 ซึ่งมีเส้นทางรถไฟสายผิงซีเป็นหนึ่งในโลเคชั่นที่ปรากฎในภาพยนตร์ ท าให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน
เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกของไต้หวันเลยทีเดียว 

 
 
เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา 
 น าท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดที่ม่ีชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่นของ 

ไต้หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล์ท้องถิ่นเลยทีเดียว และยังมี
สินค้าพ้ืนเมือง สินค้าแฟชั่นวัยรุ่น  ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่าง ๆ ที่ให้ได้ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ 

ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Look Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

วันศุกร์ที่ 6 ก.ค.  ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ตลาดปลาไทเป - ซีเหมินติง  
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม ร้านพายสับปะรด ณ ร้านที่มีชื่อเสียงท่ีสุดของไต้หวัน Vigor Kobo ซึ่งพายสับปะรด
เป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทุกท่านจะได้ชมตั้งแต่ข้ันตอนการ
เพาะปลูกสับปะรดชื่อดัง จนถึงขั้นตอนการท าขนมรสเลิศ  

 จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาใน
การสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคาร  
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึง
รูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่
เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจ าต าแหน่งที่จัด
แสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ 
และอีกหนึ่งส่วนที่ส าคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและ
ในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 

 
 
 
 
 
  น าท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่

กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรม
ของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกท่ีมีความ สูงถึง 508 เมตร ภายในตัว
อาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัว
ตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยัง
เคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไว้ได้คือ
ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึ้น
จุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NT) ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ใน 
Taipei 101 Shopping Mall 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนู พิเศษ กุ้งล๊อบสเตอร์  
  จากนั้น น าท่านตื่นตากับ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุด

ของไต้หวัน หรืออีกชื่อท่ีเรียกกันมาอย่างคุ้นหูว่า  Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อๆ ว่า
ตลาด ADD สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพ้ืนที่
ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผัก, 



 

ผลไม้และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจ านวนมากมายภายใต้หลังคาเดียวกัน 
ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจชอบ รับประกกันคุณภาพ
ของอาหารและความสะอาดที่จะท าให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปได้เลย จนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย 

   
  

  น าท่านเดินทางต่อไปยัง MITSUI OUTLET PARK แวะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ายัง 
 โดยมีสินค้าแฟชั่นให้เลือกซ้ือมากมาย อาทิเช่น ISSEY MIYAKE, ANNA SUI, VERSACE, MICHAEL 
 KORS,  KATE SPADE, AMANI OUTLET และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยพาะรองเท้ายี่ห้อดังต่างๆ เช่น Regal, 
Onitsuka Tiger, Sketchers, Timberland, Adidas, Nike, New balance, Puma, Converse ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel Taoyuan  หรือเทียบเท่า  
 
วันเสาร์ 7 ก.ค.          ไทเป – สนามบินเถาหยวน – เชียงใหม่  
05.00 น.   เช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม บริการ  Breakfast box บนรถระหว่างทางเดินทางไปสนามบิน เถาหยวน 

สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน 
07.25 น. อ าลากรุงไทเป บินตรงกลับสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที่ยวบินที่ BR 257  
 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 
10.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบินเชียงใหม่ ตามเวลาในประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 



 

อตัราค่าบริการเดินทาง 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่พกัคู่   ท่านละ   16,800  บาท 

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม ท่านละ     5,000  บาท 

 

อตัราค่าบริการรวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั เสน้ทาง เชียงใหม่ - ไตห้วนั โดยสารการบิน EVA Air  

- น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน ภาษีสนามบิน,ประกนัภยัทางอากาศตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

- ท่ีพกั โรงแรม 3 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ 3 มื้ อ 

- อาหาร, พาหนะน าเท่ียว, บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  

- มคัคุเทศกน์ าเท่ียวพดูภาษาไทย 

- Travel Gift set ท่านละ 1 ชุด 

- ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ตามเง่ือนไขการประกนัภยั  

 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

- ค่าน ้าหนักสมัภาระเกินกวา่ 30 กิโลกรมั  

- ค่าอาหารและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

- ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใบเสร็จก ากบัภาษี  

- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถที่ไตห้วนั 400 บาท/ท่านทริป 

 

เง่ือนไขการจองและช าระเงิน 

- มดัจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้ม ส าเนาพาสปอรต์ ในวนัท่ีจองทวัร ์ 

- ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ ช าระ 20 วนั ก่อนถึงวนัเดินทาง  

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกหลงัมดัจ าแลว้ ไมส่ามารถคืนเงินมดัจ าไดไ้มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80 % ของค่าทวัร ์ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 100 % ของค่าทวัร ์ 

- ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาล บางสายการบิน มีการการนัตรีมดัจ าท่ีนัง่สายการบิน และ มดัจ า

โรงแรมท่ีพกั จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร ์ท่ีไดช้ าระมาแลว้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 


