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ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,800 บาทตลอดการเดินทางเก็บที่สนามบิน 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 6,000 บาท 

11.50 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบิน STARLUX 

AIRLINES โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง  

14.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES เท่ียวบินท่ี JX 742  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ 

น าท่าน เขา้สู่ท่ีพกัเพื่อแช่น ้าแร่ผ่อนคลายร่างกาย แบบส่วนตวัภายในหอ้งพกั 

ที่พกั LIDO FORESTRY SPA RESORT หรือเทียบเท่า         

วนัท่ี 

รายการทวัร ์ มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัที่หนึง่ 

สนามบินสุวรรณภูมิ  JX 742 (14.50 – 19.20 ) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน  

แช่น ้าแร่ภายในหอ้งพกั 

LIDO FORESTRY SPA RESORT หรือเทียบเท่า         

- - -   

 

วนัที่สอง 

หนานโถว - ทะเลสาบสุริยนัจันทรา - วดัพระถงัซ าจั๋ง – วดัเหวินหวู่ – ศูนยศิ์ลปะและ

วฒันธรรมไถจง – ไถจงไนทม์ารเ์ก็ต 

 

 

- 

TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า          

วนัที่สาม 

ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น 89) –  หมู่บา้นทหารเก่า –วดัป้ีซานเหยียน 

อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค - วดัหลงซาน  

TAO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

✓ -  

- 

วนัที่สี ่
น ้าตกสอืเฟิน – หมู่บา้นจ่ิวเฟิน – ซีเหมินติง - สะพานโบราณตา้ซี - ตลาดเถาหยวน 

TAO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
  

 
- 

วนัที่หา้ 
สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามสุวรรณภูมิม JX741 (10.40 – 13.40) 

 

 
     -  - 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เถาหยวน – แช่น ้าแร่ส่วนตวัในหอ้งพกั 
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดงัใหท้่านชมทศันียภาพ

ระหวา่งสองขา้งทาง จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึ่งมีความงดงามราว

กบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์

เสี้ ยว ซึ่งเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา”   

จากน้ันน าท่านขึ้ นฝั่งชม วดัเสวียนกวง สรา้งข้ึนในช่วงปี 1955 ซึ่งเป็นพระภิกษุท่ีมีชื่อเสียงในราชวงศถ์ัง ท่ี

ไดร้บัค าสัง่จากจกัรพรรดิถัง ใหไ้ปประเทศอินเดียเพื่อแสวงหาพระไตรปิฎก  วดัแห่งน้ีตั้งอยูร่ะหวา่ง

ทะเลสาบสุริยนั (Sun Lake) และทะเลสาบจนัทรา (Moon Lake) ภายในวดัมีรูปทองค าของพระเสวียนจั้ง

พรอ้มกบัขอ้ความท่ีเขียนไวว้า่ ‘ปราชญผ์ูย้ิ่งใหญ่แห่งชาติ’ นอกจากน้ีภายนอกวดัยงัมีการสรา้งท่าเรือริมน ้าท่ี

หนัหลงัใหภู้เขา นักท่องเท่ียวสามารถนัง่เรือมาลงเทียบท่ีท่าแห่งน้ี
ื
 เพื่อข้ึนบนัไดเขา้เยี่ยมชมวดัเสวียนจัง๋ได ้

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนพ้ืนเมือง 

วนัที่สอง หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วัดพระถงัซ าจัง๋ - วดัเหวินหวู่  

                    ศูนยศ์ิลปะและวฒันธรรมไถจง – ไนทม์าเก็ตเมืองไถจง  
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น าท่านชม วดัเหวินหวู่ วดัเหวินอู่ตั้งอยูด่า้นขวาของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา สรา้งขึ้ นในปี 1938 ภายในวดั

มีรูปป้ันของขงจื้ อและเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพเจา้แห่งความซื่อสตัย)์ ซึ่งชาวไตห้วนัเชื่อกนั

วา่ หากไดบู้ชาเทพเจา้กวนอู จะไดป้ระสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน มีแต่คนจงรกัภกัดี หรือหาก

วางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนาจึงท าใหไ้ดร้บัความนิยมจากชาวไตห้วนั ท่ีมาสกัการะ

ขอพรองคเ์ทพในวดัแห่งน้ี  

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองไถจง ชม ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง พำท่ำนถ่ำยรูปสุดชิคดำ้นหนำ้แลนด์
มำร์คแห่งใหม่ของเมืองไถจง ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีกำรก ำหนดเขตระยะท่ี 7 ของเขตซีถุน เมืองไถจง เป็นพื้นท่ีแสดง

สำธำรณะขนำดใหญ่ท่ีออกแบบโดยสถำปนิกชำวญ่ีปุ่ นช่ือโทโย อิโตะ ผูช้นะรำงวลัพริตซ์เกอร์ ออกแบบภำยใต้
แนวคิดร่วมสมยั ประหยดัพลงังำนแนวใหม่ 
จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดไนทม์าเก็ตเมืองไถจง เป็นตลาดท่ีมีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคน

เดินท่ีมีรา้นคา้ รา้นรองเทา้ กระเป๋า เสื้ อผา้ ราคาถูก ใหท้่านเลือกอยา่งครบครนัจ าหน่าย พรอ้มกนัน้ันยงัมี

อาหารและรา้นอาหารสไตลไ์ตห้วนัมากมายใหท้่านไดเ้ลือกชิม 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 ที่พกั โรงแรม TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบตัรข้ึนตึก ชั้น 89)  ตึกไทเป 101 เป็น

สิ่งก่อสรา้งท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลก เริ่มสรา้งเมือปี 1997 ซึ่งตั้งอยูใ่นใจกลางเขตพิเศษของซินอี้  เมือง

ไทเป  ประเทศไตห้วนั ซึ่งเป็นเขตท่ีมีการพฒันาท่ีน ายุคสมยัก่อนและสมยัใหม่มาประสมประสานกนัมา

พฒันา ในปี 70 หรือเรียกวา่ ยุคของ ไทเป แมนฮลัตัล ก็วา่ได ้และเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีดีมาก มีความสูง 

101 ชั้น ซึ่ง หมายเลข 1 น้ันมาจากความหมายวา่ ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบ

ดิจิตอล และ มีความกา้วหน้าทาง High Technology จึงน ามารวมกนั คือ ความกา้วหน้าทางดา้น 

Technology ท่ีดีท่ีสุด 

หมู่บา้นทหารเก่า สรา้งขึ้ นในช่วงปี ค.ศ. 1940 – 1950เพื่อเป็นท่ีอยูข่องทหารจากจีนแผ่นดินใหญ่ท่ีเขา้

มาในไตห้วนัในหลายเมืองใหญ่ของไตห้วนัจึงมีหมู่บา้นทหารหลายแห่งกระจายตวัอยู่ 

ในปัจจุบนัไดม้ีการรื้ อถอนหมู่บา้นเหล่าน้ีออกไปเป็นส่วนมากแต่ยงัมีบางแห่งท่ีไดร้บัอนุรกัษ์ไวใ้นฐานะ

สถานท่ีทางประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม และมุมยอดฮิตอยา่งเนินหญา้สีเขียวรูปทรงคลา้ยหลงัคาท่ีโผล่

ขึ้ นมาจากพื้ นดินโดยมีฉากหลงัเป็นตึกไทเป 101 ผูค้นทั้งวยัรุ่น 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 5 สี 

หลงัอาหารน าท่านชม วัดป้ีซานเหยียน ซึ่งเป็นวดัท่ีสวยงาน เป็นท่ีประดิษฐานเทพเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ภายใน

วดัยงัเป็นชุดชมวิวเมืองไทเปท่ีสวยงามอีกแห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ไถจง – ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น 89) – หมู่บา้นทหารเก่า - วดัป้ีซานเหยียน  

                     อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค - วดัหลงซาน 
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น าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อนุสรณส์ถานท่ีตั้งอยูต่รงใจกลางของเมืองไทเปท่ีมีพื้ นท่ี 2,500 

ตารางกิโลเมตรแห่งน้ีถูกตกแต่งและประดบัเป็นอยา่งดี โดยตวัอาคารของอนุสรณส์ถานถูกสรา้งขึ้ นมาตาม

แบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บนัไดทั้งสี่ดา้นถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต ์

หลงัคาสีน ้าเงิน รวมทั้งยงัมีสวนดอกไมส้ีแดง  ท่ีเป็นการแสดงออกทางสญัลกัษณใ์หเ้ห็นถึงอิสรภาพ ความ

เท่าเทียม และความเป็นหน่ึงเดียวกนั ตามสีของธงชาติไตห้วนั  สถานท่ีแห่งน้ีนอกจากจะเป็นแลนด์มารค์

อนัส าคญัของไทเปที่มีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยียนอยา่งไม่ขาดสาย 

น าท่านชม วดัหลงซาน เป็นศาลเจา้จีนเก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่นเขตวานหวั กรุงไทเป ไตห้วนั สรา้งขึ้ นโดยผูท่ี้

อพยพมาจากฝูเจียนในช่วงราชวงศช์ิง ราวปี ค.ศ. 1738 โดยสรา้งขึ้ นเพื่อถวายสกัการะแด่เจา้แม่กวนอิม

และม่าจอ้โป๋ และเป็นวดัมหายาน รวมถึงลทัธิเต๋า เช่นกนัซึ่งการรวมความเชื่อในศาสนสถานเดียวแบบน้ี

เป็นลกัษณะพิเศษของศาลเจา้แบบไตห้วนัวดัหลงซานเป็นวดัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศช์ิง ที่มีความสวยงาม

และมีคุณค่าทางประวติัศาสตรเ์ป็นอยา่งมาก ท่ีน่ีเต็มไปดว้ยรูปแกะสลกัมากมาย มีเสาคู่มงักรทองแดงอนั

โดดเด่นท่ีประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ที่โถงกลาง นอกจากน้ี วดัหลงซานยงัประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพ

เจา้ศกัด์ิสิทธ์ิไวห้ลายองค ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพระกระโดดก าแพง 

ที่พกั โรงแรม TAO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกซือเฟ่ิน (Shifen Waterfall, 十分大瀑布) น ้ าตกท่ีมี

ชื่อเสียงมากท่ีสุดของไตห้วนัและเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวเป็น

อย่างมาก ตั้งอยู่ในย่านผิงซี (Pingxi District) เมืองนิวไทเป (New Taipei City) จุดท่องเท่ียวยอดฮิตของ

เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี  (Pingxi Line)อยู่ระหว่างสถานีซือเฟ่ินและสถานีต้าหัว (Dahua 

Station) ชื่อ “ซือเฟ่ิน” ตั้งตามชื่อของครอบครวัดั้งเดิมผูพ้ฒันาพื้ นท่ีแห่งน้ี น ้าตกซือเฟ่ินจะมีขนาดท่ีไม่ใหญ่

มากนักดว้ยความสูง 20 เมตรแต่ความกวา้ง 40 เมตรก็สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่น้อย ทั้งยงั

มีความงดงามไม่แพน้ ้าตกอื่นๆ จนไดร้ับการขนานนามว่า “ไนแองการ่าแห่งไตห้วนั” (Taiwan’s Niagara 

Falls) เน่ืองดว้ยลกัษณะของขอบน ้าตกโคง้รูปเกือกมา้และมีน ้าไหลลงสู่แอ่งน ้าขนาดใหญ่คลา้ยกบัน ้าตกไน

แองการ่าของประเทศสหรฐัอเมริกานัน่เอง 

 

 

 

 

วนัที่ส่ี  น ้าตกสือเฟิน - หมู่บา้นโบราณจิว่เฟิน - ซีเหมินติง - สะพายโบราณตา้ซี – ตลาด    

                  เถาหยวน                            

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%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


 

 

~ 7 ~ 
JX-TPENY01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่าน สมัผสับรรยากาศ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟ่ินเคย

เป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่ส าคญัแห่งหน่ึง เป็นถนน

คนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไตห้วนั พรอ้มกนัน้ันยงัมีรา้นอาหารมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูร่หวา่งทาน

เดิน ซึ่งถือวา่จิ่วเฟ่ินเป็นท่ีรวมอาหารพื้ นเมืองท่ีนักท่องเที่ยวตอ้งหา้มพลาดท่ีจะแวะชิมอาหารบนจิ่วเฟ่ิน

แห่งน้ี   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร เมนู สุก้ีชาบู ชาบูแบบเซ็ต 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควรเ์มืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้ อผา้แบ

รนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั รองเทา้ยี่หอ้ต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนดด์งัของ

ญี่ปุ่ น รวมทั้งยี่หอ้ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าถ่ายถ่ายภาพสะพานเก่าแก่ของเมืองเถาหยวน สะพานตา้ซี เป็นสะพานโบราณ คู่กบั ถนน

โบราณตา้ซี ทั้งสะพาน และถนนโบราณ จดัวา่เป็นสถานท่ีๆ เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในไตห้วนั ออกแบบสไตล์

บาร็อค ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ 

จากนน้ันน าท่านเดินทางช็อปป้ิงท่ี ตลาดเถาหยวน ซึ่งมีของทานเล่นใหทุ้กท่านไดช้ิมอาหารของไตห้วนั 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ที่พกั โรงแรม TAO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง 

  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

10.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน STARLUX AIRLINE เท่ียวบินท่ี JX741 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

                               ****************************************** 

   

อตัราค่าบริการ 

*** 10 ทา่น ออกเดินทาง *** 

   

มาตรการเดินทางเขา้ไตห้วนั ส าหรบัชาวไทย 2565 

ศูนยบ์ญัชาการแพร่ระบาดไตห้วนั (CDC) ไดป้ระกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเขา้ส าหรบั 

ชาวไทย ระยะที่ 2 ดงัน้ี  

ระยะที่ 2 เริ่ม 13 ตุลาคม 2565 โดยผูเ้ดินทางเขา้ตอังปฏิบติัตนดังต่อไปน้ี  

ควบคุมจ านวนผูเ้ดินทางเขา้ โดยสามารถเขา้ได ้150,000 คนต่อสปัดาห ์   

ยกเวน้การกกัตวั แต่ยงัคงตอ้งเฝ้าสงัเกตอาการดว้ยตนเอง 0+7 วนั    

ส าหรบัผูท่ี้ไม่มีอาการ สามารถโดยสารขนส่งสาธารณะหลงัจากเดินทางมาถึงไตห้วนัไดท้นัที 

  

ส าหรบัชาวไทยยงัสามารถเดินทางเขา้ไตห้วนัไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งยื่นขอวีซ่า อยา่งไรก็ตาม ทาง CDC ก็ขอความ

ร่วมมือใหผู้เ้ดินทางปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเช่นเดิม 

ขอ้มูล : https://www.cdc.gov.tw/En 

 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยว ที่นัง่ 

วนัที่ 30 ธ.ค.65 – 3 ม.ค. 66 29,990.- 6,000.- 19 

วนัทีห่า้  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

