
 

 

 

COYOTE TAIWAN  

 

*ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา/ตกึไทเป101/ชอ้ปป้ิงฟินๆ ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต/ซือ่หลนิไนทม์าร ์
เก็ต/ซเีหมนิตงิ สยามสแควรไ์ตห้วนั 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

2  สนามบนิเถาหยวน - ทะเลสาบสรุยิันจันทรา -วัดพระถังซ าจ๋ัง - วัดเหวนิอู ่- เครือ่งส าอาง - ช ้

อปป้ิงฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

3  ไทจง - ไทเป - รา้นพายสปัปะรด - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก็ - ดวิตีฟ้ร ี- ซือ่หลนิไนท ์

4  ไทเป - ผงิซ ี- ซือ่เฟ่ิน - เหยห๋ลิว่ - ตกึไทเป 101 - ชอ้ปป้ิงตลาดซเีหมนิตงิ - อาบน ้าแร ่ 

5  สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ ทารก พกัเดีย่ว 

21 - 25 Feb 2018  12,999  5,000 4,500 

22 - 26 Feb 2018  12,999  5,000 4,500 

24 - 28 Feb 2018  12,999  5,000 4,500 

01 - 05 Mar 2018  15,555  5,000 4,500 

02 - 06 Mar 2018  14,999  5,000 4,500 

10 - 14 Mar 2018  13,999  5,000 4,500 

15 - 19 Mar 2018  13,999  5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

23.00  สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสนามบนิดอนเมอืง ประต ู7-8 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระกอ่นการเดนิทาง 

วนัที ่2 สนามบนิเถาหยวน - ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา -วดัพระถงัซ าจ ัง๋ - วดัเหวนิอู ่- 
เครือ่งส าอาง - ชอ้ปป้ิงฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

03.30  ออกเดนิทางสู ่ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิThai Lion Airเทีย่วบนิที ่SL398 

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง  ใชเ้วลาบนิ 4 ชัว่โมงโดยประมาณ) 

08.00  ถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั มกีรงุไทเปเป็นเมอืงหลวง หลงัผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ มัคคเุทศนท์อ้งถิน่พรอ้มรถโคช้ปรับอากาศรอ
ตอ้นรับ (เวลาทีไ่ตห้วนัเร็วกวา่ไทย1 ชัว่โมง)ประเทศแหง่นี้เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศ
ไทยประมาณ 12 เทา่ ตัง้อยูห่า่งจากฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีประมาณ 160 
กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญร่าว 78 เกาะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ และชานม ทีเ่ลือ่งชือ่ 

น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุและเป็นเขือ่นที่
ส าคญัในไตห้วัน มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร ครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืน
พระจันทรเ์สีย้ว รอบๆ ทะเลสาบแหง่นี้จะมจีดุส าคญัทีท่อ่งเทีย่วมากมาย  จากนัน้น าทา่นสู ่
วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่นัเชญิมาจากชมพทูวปี 



เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารดว้ยเมนู เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี

บา่ย  หลงัทานอาหาร น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิอู ่เพือ่สกัการะขงจื๊อเทพเจา้แหง่
ปัญญาและ เทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัยร์วมถงึสงิโตหนิออ่น2ตวัทีต่ัง้อยูห่นา้วัดซึง่มี
มลูคา่ถงึตวัละ1ลา้นเหรยีญไตห้วัน วัดนี้เพิง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1938 ทีผ่า่นมาแตใ่นปีค.ศ.
1945 ไตห้วันไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตอ้าณานคิมของญีปุ่่ นแลว้ รัฐบาลไตห้วันจงึสนับสนุนงบประมาณ
เพือ่สรา้งวัดเหวนิอูใ่หเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว โดยสรา้งอาคารยิง่ใหญก่วา่เดมิ และสรา้งใหอ้อก
สไตลจ์นีมากขึน้ไฮไลทท์ีน่ยิมคอื การซือ้กระดิง่ เขยีนชือ่ตวัเองแลว้น าไปแขวนทีก่ าแพงวัด 
เชือ่วา่จะท าใหค้รอบครัวปลอดภัยร า่รวยเงนิทอง การเรยีนส าเร็จ และความรักหวานชืน่ 

แลว้น าทา่นแวะชมิชารสชาตดิ ีแวะรา้นเครือ่งส าอางคท์ีน่ี่มเีครือ่งส าอางคร์วมถงึยาและ
น ้ามนัหรอืยานวดตา่งๆทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที ่จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจงซึง่เป็นเมอืงทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงทีส่ะอาดเรยีบรอ้ยทีส่ดุในไตห้วัน
เมอืงนี้จะเป็นศนูยก์ลางการเดนิทางจากทางดา้นเหนอืของเกาะและทางใตข้องเกาะจงึท าให ้
เมอืงนี้มคีวามคกึคกัอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม
น าทา่นสู ่ตลาดฝงเจีย๋ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงและใหญท่ีส่ดุอกีแหง่หนึง่
ของเมอืงไทจงมคีวามน่าสนใจอยูท่ีค่วามเป็นทอ้งถิน่ ทัง้อาหารทอ้งถิน่ และอาหารนานาชาติ
สไตลS์treet Food อาหารทา่นเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ี่ เชน่ ชานมไขม่กุ  ท าให ้
สามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วชาวไตห้วนัเองและนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิมคีวามน่าสนใจเหมาะ
กบัทกุเพศทกุวยั ดว้ยความทีฟ่งเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ตตัง้อยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลยัฝงเจีย่ จงึมสีนิคา้
แฟขัน่วัยรุน่ นักศกึษา ในราคาไมแ่พง มเีวลาใหท้า่นไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ส ิง่ของที่
ถกูใจ และส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGERพลาดไมไ่ดท้ีน่ี่ราคาถกูกวา่
เมอืงไทยแน่นอน 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตช์าบชูาบตูน้ต ารบั แบบไมอ่ ัน้ 

พักที ่ โรงแรมHiun Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 ไทจง - ไทเป - รา้นพายสปัปะรด - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ก - ดวิตีฟ้ร ี- ซือ่
หลนิไนท ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุไทเป(โดยรถ
โคช้ ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของไตห้วัน มปีระชากรราว 3 ลา้นคน 



แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดเล็กแตค่รัง้หนึง่เคยเป็นเมอืงทีถ่กูจับตามองดว้ยบทบาทส าคญัใน
การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิจนไดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในสีเ่สอืแหง่เอเซยี และยังเป็นแหลง่รวม
ตลาด 

ชอ้ปป้ิงกลางคนือยา่งแทจ้รงิจากนัน้น าทกุทา่นแวะเยีย่มชมิ ขนมพายสบัปะรด ซึง่
พายสบัปะรดเป็นขนมประจ าชาตชิือ่ดงัของไตห้วนั มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทีรู่จั้กไป
ทั่วโลก อสิระใหท้กุทา่นไดล้องทานขนมพายสบัปะรด นอกจากนี้ยังมแีละยังมขีนมอกี
มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมิ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีง
ไคเชค็ ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 
แสนตารางเมตร  ทา่นสามารถชมชวีประวัตแิละรปูภาพประวัตศิาสตรส์ าคญัทีห่าดไูด ้
ยากภายในอนุสรณ์สถาน  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาถกูเป็นพเิศษหลงัจากนัน้
น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิ ตลาดยามค า่คนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไทเป ใหท้า่นซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง อาหาร หรอืสนิคา้ทีร่ะลกึ เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงอนัมี
คา่ของทกุทา่น อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

พักที ่ โรงแรม Green World  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 ไทเป - ผงิซ ี- ซือ่เฟ่ิน - เหยห๋ลิว่ - ตกึไทเป 101 - ชอ้ปป้ิงตลาดซเีหมนิตงิ - อาบ
น า้แร ่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงผงิซ ีเมอืงนวิไทยเป จดุทอ่งเทีย่วยอดฮติของ เสน้ทางรถไฟ
สายประวตัศิาสตรผ์งิซ ี(อยูร่ะหวา่งสถานีซอืเฟ่ินและสถานีตา้หวั ชือ่ “ซอืเฟ่ิน”) ซึง่ตัง้ชือ่
ตามครอบครัวดงัเดมิของผูท้ีพ่ัฒนาพืน่ทีแ่หง่นี้ ไฮไลทข์องการมา ณ ทีแ่หง่นี้ คอืการปลอ่ย
โคมลอยจากสถานีซอืเฟ่ินและสามารถเดนิเลน่ทีถ่นนสายเกา่ ซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไฟ ซึง่มี
ทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร ตลอดสองฝ่ัง มเีวลาใหท้า่นปลอ่ยโคมลอยหรอืเขยีนค าอธฐิานใน
กระบอกไมไ่ผ ่(คา่ทวัรไ์มร่วมโคมลอย) และจดุทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจอกีแหง่หนึง่คอื สะพาน
แขวน Jing-an เป็นสะพานทีย่าวทีส่ดุของเมอืงผงิซ ีถา้ยนือยูบ่นสะพานจะสามารถสองเห็น
ถนนสายเกา่ผงิซแีละแมน่ ้าจหีลงไดอ้ยา่งชดัเจน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บรกิารดว้ยเมนูซฟีู้ด 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ อทุยานแหง่นี้ตัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะ
ไตห้วัน มลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนัา้ทะเลและลมทะเล ท าให ้
เกดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่งลกัษณะตา่ง ๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มี
ชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลกจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป101 เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์หลกั



ของเมอืงไทเป (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 89ทา่นใดตอ้งการขึน้ชมววิกรุณาตดิตอ่ไกด์
ทีด่แูลคณะของทา่น คา่ขึน้ประมาณ 600 NTD) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และสงูเป็น
อนัดบัที ่2 ของโลกมคีวามสงูถงึ509เมตรและยังมลีฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกดว้ยความเร็วตอ่นาที
อยูท่ี1่,008 เมตร มทีัง้หมด 101 ชัน้ตามชือ่ และชัน้ใตด้นิอกี 5 ชัน้โดยชัน้ 1-5  จะเป็นสว่น
ของหา้งสรรพสนิคา้ทีข่ายของแบรนดเ์นม รา้นคา้ รา้นอาหารตา่งๆ  ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้
ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ท าหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวหลงัจากนัน้น า
ทา่นอพัเดทแฟชัน่ และการตกแตง่รา้นคา้ สไตลไ์ตห้วัน ใหท้า่นได ้ชอ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิ 
(Ximending) ชือ่นี้มทีีม่าจากยคุการยดึครองของญีปุ่่ น เนื่องจากทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีต่ัง้อยู่
ทางประตเูมอืงตะวนัออกของไทเปจงึตัง้ชือ่วา่ ซเีหมนิตงิ ซเีหมนิตงิเป็นถนนคนเดนิและยา่นช ้

อปป้ิงทีเ่ป็นทีน่ยิมของเมอืงไทเป และเป็นถนนเสน้แรกของไทเปทีถ่กูก าหนดใหเ้ป็นถนนเดนิ
เทา้ ทีเ่ต็มไปดว้ย รา้นคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร,์ รา้นรองเทา้, รา้นหนังสอืและเสือ้ผา้
เครือ่งส าอาง รวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนดร์ุน่ใหม่ๆ มากมายอาท ิOnitsuka Tiger, Nike, Puma 
etc.  ซึง่เป็นแหลง่รวมตวัของนักชอ้ปทีเ่รยีกไดว้า่เป็นสยามสแควรข์องเมอืงไทยเลย
ทเีดยีว เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มอิม่จใุจอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

พักที ่ น าทา่นสูท่ ีพ่กั Eastern Hot Spring Resort หรอืเทยีบเทา่มเีวลาใหท้กุทา่นได้
พกัผอ่นและผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาตแิบบสว่นตวัในหอ้งพกั จะท าใหช้ว่ย
กระตุน้ระบบการหมนุเวยีนของโลหติในรา่งกายดขี ึน้ ผอ่นคลายความตงึเครยีด 
ผวิพรรณเปลง่ปล ัง่สดชืน่ 

 

วนัที ่5 สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

10.55  น าคณะทา่นสมาชกิเดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิThai Lion Air เทีย่วบนิ
ที ่SL399 

(ไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

14.20  ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

กรณีทีไ่ตห้วนัยกเวน้คา่วซีา่ใหน้ ัน้ทางไตห้วนัสงวนสทิธิเ์ฉพาะกรณีเป็นวซีา่นกัทอ่งเทีย่ว
เทา่น ัน้เพราะฉะน ัน้ลูกคา้ตอ้งใช ้  พาสปอรต์เลม่แดงในการเดนิทางเทา่น ัน้ ....หากใช ้

พาสปอรต์ขา้ราชการตอ้งด าเนนิการยืน่วซีา่ตามปกต ิและพาสปอรต์ตอ้งมอีายเุหลอืไมต่ า่กวา่ 
6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทางนะคะ 



 



 



 



 

  

 


