
 

~ 1 ~ 
VZ-TPE4 

 

 

 

 

 

รหสัทวัร ์TPE558 
 

 
 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,200 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 5,000 บาท 

วนัที ่

รายการทวัร ์ มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัท่ีหนึง่ 

สนามบินสุวรรณภูมิ  VZ 564 (15.10-19.45) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน  

 PAPA WHALE HOTEL 4*หรือเทียบเท่า          - - --   

 

วนัท่ีสอง 

วดัหลงซาน – อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค – COSMETICS SHOP – รา้นขนมพาย

สบัปะรด - นัง่กระเชา้เหมาคง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบตัรข้ึนตึกชั้น 89)   

 

 

-- 

 HOTEL PAPA WHALE 4* หรือเทียบเท่า          

วนัท่ีสาม 

ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) – หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟิน - อุทยานหินเหยห๋ลิว่ 

✓      -- 
 GLORIA OUTLET - สนามบนินานาชาติเถาหยวน - สนามสวุรรณภูมิ 

VZ 565 (20.45-23.40) 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินเถาหยวน 

12.00 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน VIET JET 
AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง  

15.10 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบินเวยีทเจ็ท เทีย่วบินที ่VZ564 
19.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
ทีพ่กั โรงแรม PAPA WHALE HOTEL 4*หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง วดัหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด – นัง่กระเช้า
เหมาคง - ตกึไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึน้ตกึช้ัน 89) – ซีเหมนิตงิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  
น าท่านชม วัดหลงซาน เป็นศาลเจา้จีนเก่าแก่มีอายุมากกวา่ 200 ปีท่ีสร้างข้ึนเพื่อถวายสักการะแด่เจา้แม่กวนอิม
และม่าจอ้โป๋ และเป็นวดัมหายาน รวมถึงลทัธิเต๋า เช่นกนัซ่ึงการรวมความเช่ือในศาสนสถานเดียวแบบน้ีเป็น
ลกัษณะพิเศษของศาลเจา้แบบไตห้วนัวดัหลงซานเป็นวดัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศ์ชิง ท่ีมีความสวยงามและมี
คุณค่าทางประวติัศาสตร์เป็นอยา่งมาก ท่ีน่ีเต็มไปดว้ยรูปแกะสลกัมากมาย มีเสาคู่มงักรทองแดงอนัโดดเด่นท่ี
ประตูหนา้ และเสาอีกส่ีคู่ท่ีโถงกลาง นอกจากน้ี วดัหลงซานยงัประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิไว้
หลายองค ์ท าใหช้าวไตห้วนัและชาวต่างชาติต่างพากนัมาเยีย่มชมและสักการะอยูเ่ป็นประจ า 
น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานท่ีตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปท่ีมีพื้นท่ี 2,500 ตาราง
กิโลเมตรแห่งน้ีถูกตกแต่งและประดบัเป็นอย่างดี โดยตวัอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างข้ึนมาตามแบบ
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ บนัไดทั้งส่ีดา้นถูกสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต ์หลงัคาสีน ้ า
เงิน รวมทั้งยงัมีสวนดอกไมสี้แดง  ท่ีเป็นการแสดงออกทางสัญลกัษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และ
ความเป็นหน่ึงเดียวกนั ตามสีของธงชาติไตห้วนั 
จากนั้นน าท่าน สู่ร้าน COSMETICS SHOP ท่ีมีสินคา้ให้ท่านเลือกสรรคม์ากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนท่ีท่าน
รัก จากนั้นพาท่านซ้ือขนมท่ีเป็นขนมท่ีมีช่ือเสียงของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรด ให้ท่านได้ล้ิมรสขนม
พร้อมของทานเล่นต่างๆท่ีอยูภ่ายในร้าน  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดก าแพง 
หลงัรับประทานอาหารน าท่านสู่สถานี กระเช้าเมาคง  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นเคเบิลคาร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเกาะไตห้วนั 
ประกอบด้วย 4 สถานี แต่ละสถานีจะเต็มไป
ดว้ยกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัไดท้ั้งครอบครัว ไร่ชา
ตน้ต ารับท่ีอบอวลไปดว้ยกล่ินหอม กาแฟ และ 
ไอศครีมข้ึนช่ือ พาท่านพบกบัความต่ืนเตน้ใน
การนั่งกระเช้าลอยฟ้าเมาคงกอนโดลา โลด
แล่นเหนือเมืองไทเปม่ือข้ึนถึงจุดสูงสุดท่านจะ
ไดพ้บกบับรรยากาศธรรมชาติ  ชมววิรอบเมือง
ไทเปในมุมสูงท่ีแปลกตา แตกต่างจากวิวเดิมๆ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%8B%E0%B8%B2
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ท่ีเคยสัมผสั เป็นอีกหน่ึงบรรยากาศท่ีท่านจะได้ชมวิวรอบเมืองไทเปท่ีนอกเหนือไปจากตึกเทไป 101 ให้
ความรู้สึกท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยความงดงามของธรรมชาติ  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึน้ตึก ช้ัน 89)  ให้ท่านไดถ่้ายรูปกบั ตึกไทเป 101 เป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีมี ช่ือเสียงระดับโลก เร่ิมสร้างเมือปี 1997 ซ่ึงตั้ งอยู่ในใจกลางเขตพิเศษของซินอ้ี เมือง
ไทเป  ประเทศไตห้วนั ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีการพฒันาท่ีน ายคุสมยัก่อนและสมยัใหม่มาประสมประสานกนัมาพฒันา 
ในปี 70 หรือเรียกว่า ยุคของ ไทเป แมนฮลัตลั ก็ว่าได้ และเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีดีมาก มีความสูง 101 ชั้น ซ่ึง 
หมายเลข 1 นั้นมาจากความหมายวา่ ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มีความกา้วหนา้
ท า ง  High Technology จึ ง น า ม า ร ว ม กั น  คื อ  ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง ด้ า น  Technology ท่ี ดี ท่ี สุ ด 

 
หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนดเ์นม
สไตล์วยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้ง
ยีห่อ้ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า  อสิระมื้อค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั โรงแรม HOTEL PAPA WHALE 4*หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ปล่อยโคมสือเฟิน (4 ท่านต่อ 1 โคม) – หมู่บ้านจิว่เฟ่ิน – อทุยานหินทรายเหย๋หลิว่ – GLORIA 
OUTLET – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  
จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านสือเฟิน ตั้งอยูใ่นอ าเภอผงิซี ซ่ึงเป็นหมู่บา้นโบราณ
ท่ีมีทางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น เน่ืองจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของ
รถไฟท่ีใชข้นถ่านหิน เป็นท่ีนิยมในการปล่อยโคมลอย ใหท้่านไดป้ล่อยโคม 
(4 ท่านต่อ 1 โคม) โคมลอยของไตห้วนั ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟผิงซี
หรือ PingXi Sky Lantern Festival จดัข้ึนทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 
ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ   จากนั้นน าท่าน สัมผสับรรยากาศ หมู่บา้น
โบราณจ่ิวเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ่ินเคยเป็นแหล่ง



 

~ 4 ~ 
VZ-TPE4 

เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง นอกจากจะเป็นถนน
คนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั จากนั้นให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหารแบบดั้งเดิมของ
ร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัน าท่านเดินทางสู่ไทเป  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพืน้เมือง 
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ อุทยานหินทรายเหย่หลิว เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติของ
ไตห้วนั ตั้งอยูท่างตอนเหนือ มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยากบัหินรูปร่างแปลกตา ซ่ึงภูมิทศัน์หินของเยห่ลิวถือ
เป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยท่ี์มีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลกอีกแห่งหน่ึงเลยก็วา่ได ้ 
จากนั้นน าท่านสู่ GLORIA OUTLET ภายใน Outlets มีร้านคา้ทั้งหมดถึง 285 จะเป็นแบรนด์ท่ีหลายๆ คนรู้จกั
อยู่แล้ว  เ ช่น  Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, 
Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอ่ืนๆ อีกมากมาย ด้วยราคาสินคา้ท่ี
ถูกกวา่ราคาตลาดทัว่ไปกวา่ 35% – 70%  ใหท้่านทุกท่านสามารถด่ืมด ่ากบัการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม จากนั้น 
น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวยีทเจท เทีย่วบินที ่VZ565 
23.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
  ########################################################### 

อตัราค่าบริการ 
*** 10 ท่าน ออกเดินทาง *** 

  
  

 
 
 
 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน พกัเดี่ยว ทีน่ั่ง 

วนัที ่05-07 มกราคม 66 13,999 3,000 30 

วนัที ่02-04 กุมภาพนัธ์ 66 15,999 3,000 30 

วนัที ่14-16 กุมภาพนัธ์ 66 14,999 3,000 30 

วนัที ่16 – 18 กุมภาพนัธ์ 66 15,999 3,000 30 

วนัที ่14 -16 มีนาคม 66 14,999 3,000 30 

วนัที ่16 – 18 มีนาคม 66 15,999 3,000 30 

วนัที ่21 – 23 มีนาคม 66 15,999 3,000 30 

วนัที ่23 – 25 มีนาคม 66 15,999 3,000 30 
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