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กำหนดการทั้งหมด 
วนัที ่

1  
กระเชา้เมาคง - วดัหลงซาน - ยา่นซเีหมนิตงิ 

  

เชา้ รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน 

 • นำท่านสู่ กระเชา้เมาคง (Maokong Gondola) เป็นเคเบิลคาร์

โดยสารสำหรับขึ้นภูเขาเมาคง มีระยะทางความยาว 4.3 

กิโลเมตร ซึ่งบนยอดเขาเป็น

ท่ีต้ังของหมู่บ้านเมาคงอัน

เงียบสงบ ระหว่างการ

เดินทางไปยังหมู่บ้านบน

ยอดเขา คุณจะได้ต่ืนตาต่ืนใจไปกับความมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาติของประเทศ  ไต้หวันผ่านกระเช้าพ้ืนกระจกท่ีจะทำให้

คุณได้สัมผัสความงดงามที่อยู่เบื้องล่างได้อย่างเต็ม ๆ ตาด้านบน

ภูเขามีแหล่งปลูกชาให้เท่ียวชม มีร้านอาหารและร้านชามากมาย

ให้ได้เลือกชิม คนส่วนใหญ่นิยมขึ้นกระเช้าในช่วงเย็นเพ่ือชม

พระอาทิตย์ตกดิน 

• นำท่านสู่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดท่ี

เก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป 

ต้ังอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มี

อายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว 

สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝู



เจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738  เพ่ือ  เปน็สถานท่ีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้าย

กับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย 

จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทำให้ท่ีนี่เป็นอีกหนึ่ง

แหล่งท่องเท่ียวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป วัดหลงซาน หรือ 

เหมงเจีย หลงซาน แต่เดิมสร้างขึ้นเพ่ือสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็น

หลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆ ตามความเชื่อของชาวจีนอีก

มากกว่า 100 องค์ท่ีด้านในโดยมาจากท้ังศาสนาพุทธ เต๋า และ

ขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวน

อู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าท่ีการงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้

เฒ่าจันทรา ท่ีเชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้าน

ความรัก 

กลางวนั 
รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านสู่ ย่านซเีหมินตงิ (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของ

วัยรุ่นท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด

ของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮา

ราจูกุแห่งไทเป(Harujuku 

of Taipei) ซึ่งเป็นแห่งช้อป

ปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ท่ีมหา

นครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่ม

สาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งใน landmark สำคัญของเมือง

ไทเปด้วย 

เยน็ 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านกลับสู่โรงแรม เพ่ือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัที ่

2 
หมูบ่า้นสือ่เฟิน่ - นำ้ตกซอืเฟิน่ - ซือ่หลนิไนทม์ารเ์กต็ 



  

เชา้ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 • นำท่านสู่ หมู่บ้านซอืเฟิน่ (Shifen) เปน็หมู่บ้านโบราณที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว กลาง

หมู่บ้านมีทางรถไฟพาดผ่าน 

มีอาหารท้องถิ่นรถชาติดี มี

น้ำตก Shifen ท่ียิ่งใหญ่

อลังการสวยงามมาก ใครที่

แวะมาเท่ียวท่ีหมู่บ้านนี้นอกจากจะได้เท่ียวน้ำตกแล้ว ยังได้

เพลิดเพลินกับการปล่อยโคมลอย (คล้ายโคมยี่เป็ง) และทานของ

อร่อยๆ ได้ตลอดสองข้างทาง 

• นำท่านสู่ น้ำตกซอืเฟิน่ 

(Shifen Waterfall) น้ำตกท่ีมี

ชื่อเสียงมากท่ีสุดของไต้หวัน 

และเป็นหนึ่งในสถานที่

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติยอด

นิยมในหมู่นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 

กลางวนั 
รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านสู่ ซื่อหลนิไนทม์าร์เกต็ (Shilin Night Market) เป็นตลาด

นัดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ถ้าใครท่ีมาไทเปแล้วไม่มา

เยือนท่ีนี่ ถือว่ามาไม่ถึง เปิด

ให้บริการในช่วงเย็นไป

จนถึงประมาณเท่ียงคืน ที่นี่

เหมาะสำหรับท้ังขาช้อป 

และขาชิม มีร้านแฟชั่นให้ช้

อปปิ้ง และมีร้านอาหารสตรีทฟู้ดให้ชิมหลากหลาย สินค้าแฟช่ัน

จะมีท้ังหมดต้ังแต่เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ราคาไม่

แพง มีต้ังแต่ 100 ดอลลาร์ไตหวันเป็นต้นไป ราคาใกล้เคียงกับ

ประเทศไทย 



เยน็ *** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย *** 

 นำท่านกลับสู่โรงแรม เพ่ือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัที ่

3 

ตกึไทเป 101 - หอรำลกึเจยีงไคเชค็ - พพิธิภณัท์

พระราชวงักูก้ง - วดักวนตู ้

  

เชา้ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม 

• นำท่านสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไต้หวัน 

และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสูงท่ีสุดในโลก) มีควา

สูงมากถึง 508 เมตร เป็น

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเท่ียว

ยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป 

ท่ีด้านบนจะมีจุดชมวิวใน

ร่มที่ช้ัน 89 และสามารถ

ขึ้นบันไดต่อไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งท่ีชั้น 91 ได้ด้วย 

• นำท่านสู่ หอรำลึกเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial 

Hall) เป็นหนึ่ง

สัญญลักษณ์ของประเทศ

ไต้หวัน และสถานท่ี

ท่องเท่ียวหลักท่ีต้องมา

ของเมืองไทเป สร้างขึ้น

ต้ังแต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดี

เจียง ไคเชก 

กลางวนั 
รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 



 • นำท่านสู่ พิพิธภณัท์พระราชวงักูก้ง (National Palace 

Museum) เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเท่ียวท่ีห้ามพลาดของเมืองไทเป 

อยู่ชานเมืองตอนบนชิดริมเนินเขาของไทเป กินอาณาบริเวณ

กว้างขวาง มีโซนจัดแสดงหลักอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ที่มี

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ท่ีงดงามตามแบบ

พระราชวังจีนโบราณโดย

มีผนังสีเหลืองและหลังคา

เซรามิคสีเขียว สูง 4 ชั้น 1 

อาคารและอีกสองโถงจัดนิทรรศการ ซึ่งมีการจัดแสดงสมบัติ

โบราณวัตถุและศิลปะต่างๆของชาวจีนอยู่มากกว่า 700,000 

ชิ้นงาน ทำให้เป็นพิพิธภัณท์ท่ีมีการจัดแสดงโบราณวัตถุท่ีมาก

ท่ีสุดในโลก 

• นำท่านสู่ วัดกวนตู ้(Guandu Temple) เป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

ภาคเหนือของไต้หวัน ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานี Guandu ซึ่งมีเนิน

เขาเหนือพระวิหาร

สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพท่ีสวยงามของ

แม่น้ำและป่าโกงกาง 

นับเป็นวัดยอดนิยมสำหรับนักท่องเท่ียวในการไหว้พระขอพรให้

ร่ำรวยและโชคดีในด้านการค้าขาย รวมท้ังสักการะเทพเจ้าแห่ง

ท้องทะเลมาจู่ หรือเจ้าแม่ทับทิมเพ่ือขอให้คุ้มครองการเดินทาง

ให้ปลอดภัย 

เยน็ นำท่านสู่สนามบิน หรือ กลับท่ีพักโรงแรม 

 

 



 

เงือ่นไข 
 

• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ผู้เดินทางจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่าน

เท่านั้น 

• ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มีนโยบายในการบังคับซื้อของ ลงร้านและ

บังคับทิป 

• การมัดจำเป็นการยืนยันยานพาหนะท่ีให้บริการ ท่านจะได้รับใบ

ยืนยันและใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารอ้างอิงชื่อคนขับและไกด์ จะ

ได้รับ 1-3 วัน ก่อนเดินทาง 

• กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋ว

เครื่องบินกับโรงแรมข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและ

โรงแรมนั้นๆ) 

• กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋ว

เครื่องบินกับโรงแรมข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและ

โรงแรมนั้นๆ) 

• กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋ว

เครื่องบินกับโรงแรมข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและ

โรงแรมนั้นๆ) 

 

 

 



 

 

การชำระเงนิ 
 

อตัรานีร้วม 

• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเท่ียว 

• ค่ารถเช่าแบบส่วนตวั 3 วัน เต็ม 

• ค่าโรงแรม 2 วัน (4 ดาว) 

• คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป 

• ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ 

อตัรานีไ้มร่วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ 

• ค่าตั๋วเข้าชมตา่งๆ 

• ค่าใช้จ่ายสว่นตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทอ่งเที่ยว 

เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

• ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง 

 

 

 


