
 

FTT2475 ทวัรไ์ตห้วนั เกาสง เคาตด์าวน ์4 วนั 3 คืน 



 

  



 

 

 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) – ท่าอากาศยานเกาสง ไต้หวัน - โดมแห่งแสง – ไทจง 

09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Smile WE โดยมี
เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

11.55 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานเกาสง ไตห้วนั โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE 688 

16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเกาสงไตห้วนั 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) – ท่า
อากาศยานเกาสง ไตห้วนั - โดมแห่งแสง - ไทจง 

 
 

บุฟเฟตห์ม่าล่า
ชาบู 

Guide Hotel Ziyou หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
2. ร้านพายสัปปะรด - วดัหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 

101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากดา้นบน - คอสเมติกช็อป -  ชอ้ปป้ิง
ซีเหมินติง 

 

เส่ียวหลงเปา แนะน า New Taipei Hotel หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
3. วดัตา้เจียเจนหลาน - ปราสาทช็อคโกแลต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั

จนัทรา - โรงงานผลิตชาอู่หลง - เฝิงเจียไนทม์าร์เก็ต  
 

เมนูปลา
ประธานาธิบดี 

แนะน า Guide Hotel Ziyou หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
4. พิพิธภณัฑ์พระพุทธรูป โฝกวงซาน - เจดียม์งักร&เสือหลงหู – ท่า

อากาศยานเกาสง ช็อปป้ิงดิวต้ีฟรี (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) – 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

   

 

ขาไป WE 688 BKK - KHH เวลา 11.55 – 16.15น. 

ขากลบั WE 689 KHH - BKK เวลา 17.15 – 19.45น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 



 

โดมแห่งแสง เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ท่ีใหญท่ี่สุดในโลก มีเส้นผา่ศนูยก์ลางของโดมท่ียาวถึง 30 เมตร ออกแบบโดยสถาปนิก

ช่ือดงัชาวอิตาลี ท่ีเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆดว้ยแนวคิดของดิน น ้า ลม ไป เป็นสี แดง เหลือง น ้าเงิน เขียว 

น าท่านสู่ ไทจง  

ค ่า บริการอาหารค ่า บฟุเฟต์หม่าล่าชาบู 

พกั Guide Hotel Ziyou หรือเทียบเท่า  

  



 

Day 2 ร้านพายสัปปะรด - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ขึน้ชมวิวช้ัน89 ช็อปของฝากด้านบน (ไม่

รวมในราคาทวัร์เพ่ิม 990บ./ท่าน เวลาอยูด่า้นบนประมาณ60นาที สนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง) -คอสเมติกช็อป-ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมช่ือดงัอย่างพาย

สับปะรด อบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้งและไส้สับปะรดเขา้กนัไดอ้ย่างลงตวั อีกทั้งยงัมีพายเผือก เคก้น ้ าผึ้ง และของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือ

ผูใ้หญ่ก็นิยมซ้ืออยา่งป๊อปคอร์นชีส  

วัดหลงซานซ่ือ หรือ วัดเขามังกร  เร่ิมสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของราชวงศชิ์งจกัรพรรดิเฉ่ียนหลง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง

และความศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งชาวไตห้วนัและชาวต่างชาติมากราบไหวก้นัเป็นจ านวนมาก มีผูก้ล่าวไวว่้าวดัหลงซนัซ่ือเป็นท่ีรวมเทพเจา้องคต์่างๆไว้

มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของไตห้วนัและปัจจุบนัเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงไทเป 



 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มี

พ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร สามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์ส าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมี

รูปป้ันท าจากทองสัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และท่ี

ก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู ่3 ค า คอื จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนท่ีชั้นล่าง

มีการจดัโชวส่ิ์งของเคร่ืองใชร้วมถึงภาพถ่ายและอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเย่ียมท่ีแห่งน้ีคอืพิธีเปล่ียนเวรทหารซ่ึงจะมีทุก ๆ ตน้ชัว่โมงตั้งแต่

เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู เส่ียวหลงเปา 

จากนั้นน าท่าน ช็อปของฝากด้านบนตึกไทเป 101 ขึน้ชมวิวช้ัน89 อาคารสูงเสียด

ฟ้า การก่อสร้างและตกแต่งทั้งภายนอกและภายในตวัอาคาร ต่างมีประวติัและ

ความเป็นมาท่ีน่าสนใจ ทุกอยา่งลว้นแลว้แต่สร้างประกอบกบัหลกัฮวงจุย้ ตึก

ไทเป 101 เคยติดอนัดบัเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงกว่า 500 เมตร และ

น าท่านไปสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงก่อนกลบัประเทศไทย ตั้งแตช่ั้นท่ี 1 – 6 ถูก

สร้างให้เป็นห้างสรรพสินคา้ โดยสินคา้ส่วนใหญ่ของท่ีน่ีจะเป็นสินคา้แฟชัน่ แบ

รนดเ์นมหรูหราระดบัไฮเอนด ์อยา่งเช่น Versace , Montblance , Chanel , Dior 



 

(ไม่รวมในราคาทวัร์เพ่ิม 990บ./ท่าน เวลาอยูด่า้นบนประมาณ60นาที สนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง) 

น าท่านสู่ คอสเมติกช็อป เพ่ือใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและสินคา้เก่ียวกบัความงามท่ีไดรั้บความนิยม ขึ้นช่ือจ าพวกยาและน ้ามนันวด 

อิสระชอ้ปป้ิง ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยูใ่นเมืองไทเปเป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ีทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมาย

โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอาง หรือของก๊ิบชอ้ปมากมายท่ีมีให้อพัเดทแฟชัน่เร่ือย ๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบรนด ์

หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั้งสินคา้มีแบรนดข์องทีน้ียงัถือไดว่้ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรับนกัชอ้ปมากมายให้ไดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  

พกั New Taipei Hotel หรือเทียบเท่า   



 

Day 3 วัดต้าเจียเจนหลาน-ปราสาทช็อคโกแลต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-โรงงานผลติชาอู่หลง -เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดต้าเจียเจนหลาน เป็นศาลเจา้แม่ทบัทิม(ม่าโจว้) ท่ีโด่งดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงในไตห้วนั ซ่ึงมีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 200 กว่าปี เป็นศาลเจา้แม่

ทบัทิมท่ีมีคนพลุกพล่านตลอดปี อีกทั้งในช่วงเดือน 3 ของทุกๆ ปี ตามปฏิทินจนัทรคติ ทางศาลเจา้จะจดังานแห่เจา้แม่ทบัทิม ท าใหศ้าลเจา้แห่ง

น้ีย่ิงเป็นท่ีดึงดูดผูค้นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชาวไตห้วนัเอง หรือชาวต่างประเทศกต็าม ในทุกปีจะมาการเชิญเทพเจา้ในวดัออกมาเป็นเทศกาล

ย่ิงใหญ่และส าคญัทางวฒันธรรมของไตห้วนัเลย 



 

ปราสาทช็อคโกแลต ดา้นในเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวเก่ียวกบัช็อกโกแลตใหคุ้ณไดค้น้หา ปราสาทสีงาชา้งแสนสวยงามท่ีโอบลอ้มดว้ยสวนสไตล์
ยโุรปที่ตกแตง่ดว้ยตน้โกโกแ้ละดอกไมน้านาพนัธ์ 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีโด่งดงั และเป็นท่ีนิยมในหมูน่กัทอ่งเท่ียว ท่านจะไดสั้มผสับรรยากาศท่ีงดงาม

ดงัหลุดออกมาจากภาพวาดท่ีสุดแสนโรแมนติกและยงัเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ปลาประธานาธิบดี  

เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง ชาท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลูกบนเขาในระดบัความสูงเป็นพนัเมตร
จากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก 

เฝิงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต ตลาดนดักลางคืนท่ีมีชือเสียงของเมืองไทจงและไดรั้บการกล่าวว่าเป็นตลาดนดักลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั อยู่ใกลก้บั
มหาวิทยาลยัฝงเจ่ีย ตลาดแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นและเติบโตพร้อมกบัมหาวิทยาลยั มีร้านคา้ ร้านขายอาหาร เคร่ืองด่ืม รวมถึงภตัตาคารให้เลือก
มากมาย และยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิง เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองส าอาง คอนแทคเลนส์ ฯลฯ ท่ีเด็ดสุดส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบชานมไข่มุกตลาดแห่งน้ีมี 
Onitsuka tiger ลดราคาเยอะท่ีสุด และมีแบบให้เลือกมากท่ีสุดในไตห้วนั 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  



 

พกั Guide Hotel Ziyou หรือเทียบเท่า 

Day 4 พพิธิภัณฑ์พระพุทธรูป โฝกวงซาน - เจดีย์มังกร&เสือหลงหู – ท่าอากาศยานเกาสง ช็อปป้ิงดิวตีฟ้รี (บริการอาหาร

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พพิธิภัณฑ์พระพุทธรูป โฝกวงซาน เป็นสวนทางดา้นศาสนาพุทธท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่อลงัการมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของไตห้วนั มีพระพุทธรูป

ขนาดใหญ่ยกัษพ์ร้อมกบัเจดียข์นาดใหญ่เรียงรายดา้นหนา้อยู ่2 ขา้ง และมีฉากหลงัเป็นภูเขา  



 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เจดีย์มังกร&เสือหลงหู ตั้งอยูด่า้นหนา้วดัฉือจ้ี มีลกัษณะเป็นเจดียสู์ง 

7 ชั้นคู่กนั โดยจะมีรูปป้ันมงักรและเสือขนาดใหญ่เป็นทางเขา้เจดีย ์

ตั้งอยูโ่ดดเด่น อยูก่ลางริมสระบวัหรือสระเหลียนฉือถนั โดยสร้างขึ้น

เพ่ืออุทิศให้กบัเทพเซิงตา้ต้ีท่ีเป็นเทพแห่งการรักษา เช่ือกนัว่าถา้เดิน

เขา้ทางปากมงักรแลว้ออกทางปากเสือจะเป็นการขจดัปัดเป่าเอาส่ิงไม่ดีออกจากตวั 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเกาสง เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถ ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก

ได ้ภายในสนามบิน 

17.15 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE 689   

19.45 น.       เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 



 

 

อตัราค่าบริการ 

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

28 – 31 ธันวาคม 65 
(ปีใหม่) 

23,977.- 23,977.- 5,977.- 

29 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 66 
(ปีใหม่) 

25,977.- 24,977.- 5,977.- 

30 ธันวาคม 65 – 02 มกราคม 66 
(ปีใหม่) 

27,977.- 26,977.- 5,977.- 

31 ธันวาคม 65 – 03 มกราคม 66 
(ปีใหม่) 

26,977.- 25,977.- 5,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 



 

  



 

  



 

 


