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วนัแรก  กรงุเทพฯ-ไทเป – พพิธิภณัฑก์ูก้ง – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์กต็ (- / L / D) 

04.30 พร้อมกันที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประต ู4-5 

เคานเ์ตอร ์H/J สายการบนิ Thai Airways   

07.10 น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่ TG 634 

บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง ระหว่างการเดนิทาง 

11.50 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า 

เมือง และศุลกากรเรียบรอ้ยแล้ว พบมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศที่รอรับท่านภายใน

อาคารผู้โดยสาร บริเวณประตูทางออก(หลังรับกระเป๋าเดินทาง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถิน่  
 

บ่าย เทีย่วชมพิพธิภณัฑก์ูก้ง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มี

ประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของล้ าคา่ทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จ านวนมากกวา่ 620,000 

ช้ินจากทุกราชวงศ์ของจนี จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุดมี 5,000 ช้ิน) จะ

หมุนเวียนทุก 3เดือน ไมว่่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปัน้ดินเผา เครื่องทองส าริดต่างๆเหมาะมากกับ

ท่านทีช่อบโบราณวัตถุ และงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการ  

ลงยาทองแบบอิสลามิค    

ค่ า สนุกกับการเลอืกชิมเลือกรับประทานอาหารค่ าหลากหลายชนิดที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต          

(ไม่รวมในโปรแกรม)  

หลังจากนั้นเดินเล่น ซือ่หลนิไนทม์ารเ์กต็ (Shilin Night Market) ซึ่งเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่

ที่สุดในไทเป พอถึงยามค่ าคืนผู้คนมักนิยมออกมาเดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ าคืนเพ่ือเลือกซื้อ

สินค้าที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า  

เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม เข้าที่พัก Chyuan Du Spring Resort  (หรือเทียบเท่า) เพ่ือพักผ่อนตาม

อัธยาศัย (บริการแช่น้ าแร่เพ่ือสุขภาพ) 

 

วนัที่สอง สนกุกบัการเทีย่วไทเปโดยรถไฟฟา้ MRT    อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชค็ – วดัหลงซนัซือ่               

          – ไทเป 101 – ชอปปิง้ซเีหมนิตงิ  (B / - / D ) 

เช้า  แช่น้ าแร่เพ่ือสุขภาพ และรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชม อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชค็ ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบ

ทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ต้ังแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซนุยัดเซ็น จนท่านได้

ก้าวมาสู่ต าแหน่งผู้น าประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนาย

พล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมขีึ้นทุก 1 ช่ัวโมง บนช้ัน 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้   

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัหลงซนัซือ่ หรอื "วดัเขามงักร"  เป็นวัดเก่าแกอ่ายุกวา่ 240 ปี ถูก

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถ

ได้รับ  ความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสตัวก์วนอมิ" ที่สถิตอยู่ด้านในน้ันกลับไมไ่ด้

รับความเสียหายเลย ยิ่งท าให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน   
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เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น 

หลังจากนัน้น าเทีย่วตกึไทเป 101 นวัตกรรมด้าน

วิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป โดยมีความสูงถึง 508 เมตร 

ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัว

อาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญห่นักกว่า 660 ตันท าหน้าที่กัน

การส่ันสะเทือน ของ แผ่นดินไหว และ มีการต้ังระบบ

ป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ อย่างดี ตัวอาคารมองด ู

คล้ายปลอ้งไผ ่ 8  ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่ที่สุด

ในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตร ต่อนาที  (ไม่รวมบัตร

ขึ้นชมวิว ณ ชั้น 89) 

 

 

จากนั้นสนุกกับการเดินเลน่และช้อปปิ้ง ตลาดซเีหมนิตงิ หรือทีค่นไทยเรียกว่า  สยามสแควร์

เมอืงไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ทา่นรัก รองเท้ายี่ห้อ

ต่าง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น แต่ในส่วนของราคาทีป่ระเทศไต้หวัน ถอื

ว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ าพร้อมชิมเส่ียวหลงเป่าที่มีช่ือเสียงของไต้หวัน  

 หลังจากนั้นเดินเล่นตามอัธยาศัย เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมเดินทางเข้าที่พัก  

(บริการแช่น้ าแร่ที่เพ่ือสุขภาพ) 

 

วนัที่สาม หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟิน่ (หรอือทุยานหนิประหลาดเยห่ลวิ) – ตันสุย่ – กรงุเทพฯ (B / L / - ) 

เช้า  แช่น้ าแร่เพ่ือสุขภาพ และรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 พาเทีย่วหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟิน่ ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีช่ือเสียงต้ังแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่ง

ราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้

จ านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจ า 

จนกระทั่งมี  การใช้จิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียน 

เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากให้

เดินทางมาช่ืนชม จิ่วเฟ่ินจึงกลับมาคึกคกัและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง    

เที่ยง  เพลิดเพลินกับการเลือกทานเลือกชิมอาหารโดยอิสระ (ไม่รวมในโปรแกรม) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ตันสุ่ย เที่ยวชมท่าเทียบเรือชาวประมงและถนนโบราณตันสุ่ย ท่าเทียบเรือแห่ง

นี้ต้ังอยู่บนฝั่งขวาของปากแม่น้ าตันสุ่ย ที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งน้ี ท่านจะได้พบกับ

ทางเดินที่ท าด้วยไม ้ร้านกาแฟริมฝั่งแม่น้ า และท่าจอดเรือขนาดใหญ่ปากทางของท่าเรือแห่งน้ี 

 เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนเพ่ือท าการเช็คอิน 

20.10 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG 635 

23.05  ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 


