
 
 

 

 
 
 

“เทีย่วไทเป 4 วัน 3 คนื” 
เดินทางวันที ่29 มีนาคม – 1 เมษายน 62 และ วันที ่5 – 8 เมษายน 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แอดมาสอบถามรายการ  

✓ พักโรงแรม ย่านช้อปปิ้ งซีเหมินติง ช้อปปิ้ งได้ไม่จ ากัดเวลา 

✓ บินดี 5 ดาว  บริการเปน็เลิศ 

✓ ล้ิมรสอาหารจีนไต้หวัน 

✓ สุดมันส์ !! เก็บทุกจุด ไฮไลท์ไทเป ปล่อยโคมขงหมิง 

✓ ไหว้พระขอพรเทพเจ้ากวนอู เร่ืองความซื่อสัตย์และหน้าที่การงาน 

✓ ขอเทพเย่วเ์หล่า เทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก 

✓ พิเศษ !! เส่ียวหลงเปา จากร้านดังไต้หวัน 

✓ อิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟต์ชาบู หม่าล่าสไตล์ไต้หวัน 

 

 

19,900 .- 
*ราคาเริ่มต้น 

19,900 .- 



 
 

 

 
 
 

วันที่ 1 เชียงใหม่ – เถาหยวน – ไทเป – ซีเหมินติง 
09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ประตู 10 เคาเตอร์สายการบินอีว่าแอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ

และอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเครื่อง  
11.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินแอร์อีว่าแอร์ โดยเท่ียวบินท่ี BR 258 
 (มอีาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) 
16.30 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกใน

การนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงไทเป 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า สไตล์ไต้หวัน 
จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีท้ังแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น 
กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมท้ังยี่ห้อต่างๆ เช่น , New 
Balance, Puma, Adidas, Nike ในส่วนของราคาท่ีประเทศไต้หวันนั้นจะมีราคาถูกกว่า ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Ximen Hotel หรือเทียบเท่า 

  
 
วันที่ 2      ผิงซี – เส้นทางรถไฟผิงซี “สถานีซือเฟิ่น” – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ซ่ือหลินไนท์มาเก็ต 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 พาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองผิงซี หรือท่ีรู้กันในช่ือเส้นทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี้มี

ช่ือเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE 
OF MY EYE เนื่องจากสถานท่ีแห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากท่ีปรากฏในภาพยนตร์
เรื่องนี้ จึงท าให้ท่ีนี่ได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกของ
ไต้หวันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีอยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บ้าน
โบราณฉือเฟิ่น เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ต้ังอยู่ในพื้นท่ีของเมืองผิงซี เป็นหมู่บ้านท่ีมี
ทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
อีกท้ังท่ีแห่งนี้ยังขึ้นช่ือในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดย
ทุกๆปี ท่ีแห่งมีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ใน



 
 

 

 
 
 

วันหยวนเซียว หรือวันท่ี 15 ของเดือน 1 จากนั้นพาทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พร้อมท้ังเขียนค าอธิษฐานของ
ท่านสู่สรวงสวรรค์ (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับ
ร้านอาหารท้องถิ่น หรือขนมชื่อดังไอศครีมถ่ัวตัด และร้านขายของท่ีระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง  

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยาน
แห่งนี้ต้ังอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นท่ีเป็นแหลม
ยื่นไปในทะเลการเซาะกร่อนของน้ าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหิน
งอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ น่าต่ืนตาทีเดียว
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโด่งดัง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร Seafood Restaurant Set 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงต้ังแต่

สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง  จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุด
ทองท่ีนี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย
ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือท้ิงไว้เพียงแต่ความทรงจ า จนกระท่ังมีการ
ใช้จ่ิวเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ "เปยฉิงเฉิงช่ือ" และ "อู๋เหยียน
เตอะซันซิว" ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเท่ียว
จ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีนี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดิน
เก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไต้หวัน ท าให้จ่ิวเฟิ่นกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีก
ครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินท่ีแปลกตา อีกท้ังยังมีบัว
ลอยเผือกท่ีโด่งดังท่ีสุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบด้ังเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝาก
ได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายท่ีท าให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินท่ียาวที่สุดในหมู่บ้านจ่ิวเฟิ่น  
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ขึ้นเที่ยวจิ่วเฟิ่นถ้าตรงเสาร ์– อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนไปขึ้นรถประจ าทาง) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) 

มาถึงเมืองไทเปแล้ว ส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือการเดินเท่ียวชมตลาดกลางคืน ท่ี
ตลาดซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต แห่งนี้ มีทุกอย่าง ขึ้นช่ือว่าตลาด บอกได้
เลยว่า มีทุกอย่าง ต้ังแต่ อาหาร ขนม เครื่องด่ืม เส้ือผ้า เครื่องประดับ 
กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอางค์ ตลาดซื่อหลิน เป็นตลาดนัดกลางคืน ท่ี
ได้ช่ือว่าเป็นตลาด กลางคืนท่ีใหญ่ และ ได้รับความนิยมสูงสุดท่ีในเมืองไทเป นอกจากของท่ีว่าไปแล้ว ก็ยังมีพวกของ
ฝากด้วยอื่นๆอีกมากมาย ของฝากยอดฮิต ก็จะเป็นพวกขนมโมจิไส้ต่างๆ ท้ังสตอเบอร์รี่ ช็อคโกแล็ต หรือขนมปังไส้
สับปะรด ของท่ีเหมาะจะซื้อฝากผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก 



 
 

 

 
 
 

วันที่ 3  DIY พายสัปปะรด – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ – ตลาดปลาไทเป – Duty Free – ตึกไทเป 101  
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเย่ียมชม ร้านพายสับปะรด ณ ร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน Vigor 
Kobo ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ี
รู้จักไปท่ัวโลก ทุกท่านจะได้ชมต้ังแต่ข้ันตอนการเพาะปลูกสับปะรดชื่อดัง จนถึง
ข้ันตอนการท าขนมรสเลิศ น าท่านสักการะไหว้พระขอพร วัดหลงซาน หรือ 
เหมงเจีย หลงซาน (Longshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดท่ีเก่าแก่และมี
 ชื่อเสียง มากท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเปมีอายุเกือบ 300 ร้อยปีคนจีนชาวฝู
เจี๊ยน ช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานท่ีสักการะบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรม
คล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน แต่เดิมสร้างข้ึน
เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่น ๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ท่ีด้านในโดยมา
จากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และ
สถานท่ีท่องเท่ียวหลักท่ีต้องมาของเมืองไทเป สร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง 
ไคเชก เป็นอาคารสีขาวท้ัง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของ
จตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square) มีบันไดด้านหน้า 89 ข้ันเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นท าจาก
ทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้น ของท่านในท่ีอื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้ าไว้ 2 นาย
ตลอดเวลา และท่ีก าแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่  3 ค า คือ จริยธรร ม 
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ 

 
น าท่านไปยัง ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของไต้หวัน หรืออีกชื่อท่ี
เรียกกันมาอย่างคุ้นหูว่า  Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อๆ ว่าตลาด ADD สถานท่ีแลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่ง
ของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นท่ีตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่
อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ท้ังของทะเล, ผัก, ผลไม้และขนมต่างๆ ท่ีจัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจ านวน
มากมายภายใต้หลังคาเดียวกัน ท้ังนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจชอบ 
รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดท่ีจะท าให้คุณลืมภาพตลาดสดแบบเดิมๆ  

 
 



 
 

 

 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านไปยังร้าน Everrich Duty Free เจ้าใหญ่ที่สุด ในไทเปย่าน Neihu ท่ีนี่รวมของฝากอร่อยๆ ไวค้รบครัน ท้ังโมจิรสเผือก 

พายสับปะรดท่ีข้ึนชื่อ และใบชา เป็นต้น จากนั้นน าท่านสู่   ตึกไทเป 101 (ไม่
รวมบัตรเข้า) เป็นหนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดใน
ไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสูงท่ีสุดในโลก) มีควาสูงมาก
ถึง 508 เมตร เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ท่ีด้านบน
จะมีจุดชมวิวในร่มท่ีชั้น 89 ตึกไทเป 101 มีท้ังหมด 101 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร Din Tai Fung บริการท่านด้วยเมนู ชื่อ
ดังของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา !! 

 หลังรับประทานอาหาร ใหท่้านได้ชอ้ปปิ้งเก็บตก ย่าน ซีเหมินติง (Ximending Shopping ) อีกครั้ง 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Ximen Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4  ไทเป – เชียงใหม่ 
เช้า      ***เนื่องจาก เท่ียวบินออกเช้า ทางทีมงานจัดเตรยีมเป็น Set Box ให้กับทุกท่าน 
07.25 น.  อ าลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบินอีว่าแอร์ โดยเท่ียวบินท่ี BR 257 
10.25 น.  เดินทางกลับถึง สนามบินเชียงใหม ่โดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราค่าบริการเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป 

เดินทางวันที่ 
พัก 2 – 3 ท่านต่อห้อง 

ราคาท่านละ 
พักเด่ียวจ่ายเพิ่ม 

29 มี.ค. – 1 เม.ษ. 2562 19,900  บาท 3,750  บาท 
5 – 8 เม.ษ. 2562 20,900  บาท 3,750  บาท 

 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ค่าต๋ัวเครื่องบิน เส้นทาง เชียงใหม่ – ไต้หวัน ไป – กลับ โดยสารการบินEva Air 
✓ น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน ภาษีสนามบิน,ประกันภัยทางอากาศตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 
✓ ท่ีพัก โรงแรม 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า  
✓ อาหาร, พาหนะน าเท่ียว, บัตรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  
✓ มัคคุเทศก์น าเท่ียวพูดภาษาไทย 
✓ Travel Gift set ท่านละ 1 ชุด 
✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ 1 ล้านบาท ตามเงื่อนไขการประกันภัย  



 
 

 

 
 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
 ค่าน้ าหนักสัมภาระเกินกว่า 30 กิโลกรัม  
 ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีท่านต้องการใบเสร็จก ากับภาษี  
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถที่ไต้หวัน 400 NTD (ดอลล่าไต้หวัน)/ท่านทริป 

 
เง่ือนไขการจองและช าระเงิน 

- มัดจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อม ส าเนาพาสปอร์ต ในวันท่ีจองทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระ 30 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง  

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกหลังมัดจ าแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าได้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของค่าทัวร์  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์  
- ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาล บางสายการบิน มีการการันตรีมัดจ าท่ีนั่งสายการบิน และ มัดจ าโรงแรมท่ีพัก 

จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ ท่ีได้ช าระมาแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆ 
 


