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รหัสโปรแกรม : 25438 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง  

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ    ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 5,000 บาท 

 

วนัแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค – หา้งสรรพสินคา้ไถเม่า 

 

07.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA AIRLINE 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง  

10.55 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินเถำหยวน ไทเป โดยสำยกำรบินไชน่ำแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี CI834 
  (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
15.30 น. ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเถำหยวน นครไทเป หลังจำกผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 

จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานท่ีตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปท่ีมีพื้นท่ี 2,500 
ตารางกิโลเมตรแห่งน้ีถูกตกแต่งและประดบัเป็นอยา่งดี โดยตวัอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบ
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ บนัไดทั้งส่ีดา้นถูกสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียปิต ์หลงัคาสีน ้าเงิน 
รวมทั้งยงัมีสวนดอกไมสี้แดง  ท่ีเป็นการแสดงออกทางสัญลกัษณ์ใหเ้ห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็น
หน่ึงเดียวกนั ตามสีของธงชาติ  จากนั้นน าท่านสู่ หา้งสรรพสินคา้ไถเม่า ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 ค ่ำ                      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูเส่ียวหลงเปำ 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม Monarch Skyline Taoyuan หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 

วนัท่ี 

รายการทวัร ์ มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัที่หนึง่ 

สนามบินสุวรรณภูมิ  CI834  (10.55 – 15.40) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน 

อนุสรณเ์จียงไคเชค - หา้งสรรพสินคา้ไถเม่า 

 Monarch Skyline Tayuan Hotel หรือเทียบเท่า  

- - 

   

 

วนัที่สอง 

ชิมพายสบัปะรด – ปล่อยโคมลอยซือเฟิน (4ท่าน/1โคม) – Duty Free – วดัหลงซาน 

- ซีเหมินติง 
 

 

 

 

 
  Follon Shengkeng Hotel  หรือเทียบเท่า          

วนัที่สาม 

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบตัรข้ึนตึก) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา - วดัพระถงัซ าจั๋ง 

- วดัเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรมไจง – Shin Sei Green Way ✓ 

 

 

 Fresh Fields Hotel / The Sun Hot Spring Hotel  หรือเทียบเท่า          

วนัที่สี ่
สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามสุวรรณภูม ิ

CI835 (13.35 – 16.20) 
✓ - - 
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เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ท่ีพกั  
                           หลงัอาหารน าท่าน ชิมพำยสัปปะรด สินคา้ขึ้นช่ือของไตห้วนั ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น 

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้ำนสือเฟิน ตั้งอยูใ่นอ าเภอผิงซี ซ่ึงเป็นหมู่บา้นโบราณท่ีมีทางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น 
เน่ืองจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟท่ีใชข้นถ่านหิน เป็นท่ีนิยมในการ ปล่อยโคมลอย ใหท้่านไดป้ล่อย
โคม (4 ท่านต่อ 1 โคม) โคมลอยของไตห้วนั ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟผิงซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival 
จดัขึ้นทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ 
จากนั้นน าท่าน สัมผสับรรยากาศ หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ่ินเคยเป็น
แหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง นอกจากจะเป็น
ถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั จากนั้นให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหารแบบดั้งเดิม
ของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนั  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีนพิน้เมือง 
 

 
 

หลงัอาหาร ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ท่ีดิวต้ีฟรี น าท่านชม วดัหลงซาน เป็นศาลเจา้จีนเก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่นเขต
วานหวั กรุงไทเป ไตห้วนั สรา้งขึ้ นโดยผูท่ี้อพยพมาจากฝูเจียนในช่วงราชวงศช์ิง ราวปี ค.ศ. 1738 โดย

สรา้งขึ้ นเพื่อถวายสกัการะแด่เจา้แม่กวนอิมและม่าจอ้โป๋ และเป็นวดัมหายาน รวมถึงลทัธิเต๋า เช่นกนัซึ่ง

การรวมความเชื่อในศาสนสถานเดียวแบบน้ีเป็นลกัษณะพิเศษของศาลเจา้แบบไตห้วนัวดัหลงซานเป็นวดั

เก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศช์ิง ท่ีมีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวติัศาสตรเ์ป็นอยา่งมาก ท่ีน่ีเต็มไปดว้ย

รูปแกะสลกัมากมาย มีเสาคู่มงักรทองแดงอนัโดดเด่นท่ีประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ท่ีโถงกลาง นอกจากน้ี วดั

หลงซานยงัประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิไวห้ลายองค ์ท าใหช้าวไตห้วนัและชาวต่างชาติต่าง

พากนัมาเยี่ยมชมและสกัการะอยูเ่ป็นประจ า 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนดเ์นม
สไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนดด์งัของญ่ีปุ่ น รวมทั้ง
ยีห่อ้ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั            

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู อำหำรจีนกวำงตุ้ง 

                             น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม Follon Shengkeng Hotel  หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สอง ชิมพายสบัปะรด - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4ท่าน/1โคม) - หมู่บา้นโบราณจิ่มเฟิน – Duty  

                     Free - วดัหลงซาน - ซีเหมินติง 

  

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%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87
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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เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ท่ีพกั  
น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำบัตรขึน้ตึก ช้ัน 89) สถานท่ีถ่ายรูปยอดนิยม เม่ือมาไตห้วนั เป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เร่ิมสร้างเม่ือปี 1997 ซ่ึงตั้งอยูใ่นใจกลางเขตพิเศษของซินอ้ี เมืองไทเป  ประเทศ
ไตห้วนั ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีการพฒันาท่ีน ายคุสมยัก่อนและสมยัใหม่มาประสมประสานกนัมาพฒันา ในปี 70 หรือ
เรียกวา่ ยคุของ ไทเป แมนฮลัตลั ก็วา่ได ้และเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีดีมาก มีความสูง 101 ชั้น ซ่ึง หมายเลข 1 นั้นมา
จากความหมายวา่ ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มีความกา้วหนา้ทาง High 
Technology จึงน ามารวมกนั คือ ความกา้วหนา้ทางดา้น Technology ท่ีดีท่ีสุด  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูอำหำรจีนพื้นเมือง 
 จากนั้นท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือชมควำมงำมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซ่ึงมีความงดงามราวกบั
ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์เส้ียว ซ่ึง
เป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า “สุริยนั-จนัทรา”  จากนั้นน าท่านขึ้นฝ่ังชม วัดเสวียนกวง (พระถังซ ำจั๊ง) สร้างขึ้น
ในช่วงปี 1955 ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีห่างจากวดัเสวียนจั้ง (Xuanzang Temple) ภายในวดัมีประดิษฐานของรูปป้ันพระ
เสวียนจั้ง (the Buddhist monk Xuanzang) ซ่ึงเป็นพระภิกษุท่ีมีช่ือเสียงในราชวงศถ์งั ท่ีไดรั้บค าสั่งจากจกัรพรรดิ 
ท่านสามารถถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูงไดจ้ากท่ีแห่งน้ี  น าท่านชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกบัเทพเจา้แห่งโชคลาภ เทพ
เจา้แห่งปัญญา และเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์ ซ่ึงชาวไตห้วนัเช่ือกนัวา่ หากไดบู้ชาเทพเจา้กวนอู จะไดป้ระสบ
ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน มีแต่คนจงรักภกัดี หรือหากวางแผนส่ิงใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนาจึง
ท าใหไ้ดรั้บความนิยมจากชาวไตห้วนัท่ีมาสักการะขอพรองคเ์ทพในวดัแห่งน้ี   
จากนั้นน าท่านแวะชิมชำอู่หลง ชาท่ีขึ้นช่ือของทางไตห้วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
น าท่านเดิน ชม ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชำติไถจง พำท่ำนถ่ำยรูปสุดชิคด้ำนหน้ำ แลนด์มาร์คแห่งใหม่
ของเมืองไถจง ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีการก าหนดเขตระยะท่ี 7 ของเขตซีถุน เมืองไถจง เป็นพื้นท่ีแสดงสาธารณะขนาด

วนัที่สาม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบตัรข้ึนตึกชั้นร 89) - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา –   

                    วดัพระถงัซ าจัง๋ - วดัเหวินหวู่ – ชืมชาอู่หลง – ศูนยแ์สดงศิลปะและวฒันธรรมไถจง – Shin  

                     Sei Green Water Way – แช่น ้าแร่ส่วนตวัภายในหอ้งพกั 
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ใหญ่ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวญ่ีปุ่ นช่ือโทโย อิโตะ ผูช้นะรางวลัพริตซ์เกอร์ ออกแบบภายใตแ้นวคิดร่วม
สมัย ประหยดัพลังงานแนวใหม่ น าท่าน SHIN SEI GREEN WATER WAY รัฐบาลเมืองไถจงและส านัก
อนุรักษ์น ้ าได้จัดระเบียบใหม่อีกคร้ัง ท าให้ Central District และ ASEAN Plaza มีชีวิตชีวามาก สามารถดู
แมงกะพรุนลอยในเวลากลางคืนคลองน ้ าสีเขียวสะอาดตา ส่วนน้ีสามารถเดินถ่ายรูปไดย้าวประมาณ 600 เมตร 
แต่แม่น ้ ากรีนยาว 6 กิโลเมตร แม่น ้ ากรีนได้รับการปรับปรุงใหม่และเช่ือมต่อกับทะเลสาบสุริยนัจนัทราใน
สวนสาธารณะไทจง 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร เมนู สุกี ้ชำบู ชำบู  (แบบเซต) 
ที่พกั โรงแรม Fresh Fields Hotel / The Sun Hot Spring Hotel  แช่น ้ำแร่ภำยในห้องพกัหรือ
เทียบเท่ำ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
13.35 น. ออกเดินทำงกลบัสู่สุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินไชน่ำแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี CI833 
16.20 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ 
  ########################################################### 

อัตราค่าบริการ 
*** 10 ท่าน ออกเดินทาง *** 

   

มำตรกำรเดินทำงเข้ำไต้หวัน ส ำหรับชำวไทย 2565 
ศูนย์บัญชำกำรแพร่ระบำดไต้หวัน (CECC) ไดป้ระกาศผอ่นคลายมาตรการการเดินทางเขา้ส าหรับ 

ชาวไทย ระยะท่ี 2 ดงัน้ี  
ระยะที่ 2 เร่ิม 13 ตุลาคม 2565 โดยผูเ้ดินทางเขา้ตอังปฏิบติัตนดงัต่อไปน้ี  
ควบคุมจ านวนผูเ้ดินทางเขา้ โดยสามารถเขา้ได ้150,000 คนต่อสัปดาห์    
ยกเวน้การกกัตวั แต่ยงัคงตอ้งเฝ้าสังเกตอาการดว้ยตนเอง 0+7 วนั    
ส าหรับผูท่ี้ไม่มีอาการ สามารถโดยสารขนส่งสาธารณะหลงัจากเดินทางมาถึงไตห้วนัไดท้นัที 
ส าหรับชาวไทยยงัสามารถเดินทางเขา้ไตห้วนัไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวีซ่า อยา่งไรก็ตาม ทาง CECC ก็ขอความ
ร่วมมือให้ผูเ้ดินทางปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเช่นเดิม 
ขอ้มูล : https://www.cdc.gov.tw/En 

วนัทีเ่ดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยว ที่นัง่ 

วนัที่ 31 ธ.ค.65 – 3 ม.ค.66 28,990 6,000 25 

วนัที่สี่  สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ                            

https://www.cdc.gov.tw/En
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

