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ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,800 บาทตลอดการเดินทางเก็บที่สนามบิน 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 5,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี รายการทวัร ์

มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัที่หนึง่ 

สนามบินเชียงใหม่ CI 852 (12.15 – 16.40 ) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน - ไถ

จง - เฟ่ิงเจ่ียไนทม์าเก็ต 

ที่พกั STAY HOTEL หรือเทียบเท่า         

- -    

 

วนัที่สอง 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา - วดัพระถงัซ าจั๋ง – วดัเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - 

เถาหยวนไนทม์าเก็ต 

 

 

- 

ที่พกั Tao Graden Hotel หรือเทียบเท่า         

วนัที่สาม 

รา้นเคร่ืองส าอาง - ชิมพายสบัปะรด - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น 89) - 

อนุสรสณส์ถานเจียงไคเชค - วดัหลงซาน - ซีเหมินติง 

ที่พกั HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า 

✓ 

 

- 

 

วนัที่สี ่
DUTY FREE - อุทยานเหยห๋ลิว่ – หมู่บา้นจ่ิวเฟิน – SHEN AO RAIL BKE 

ที่พกั LIDO FORESTRY SPA RESORT หรือเทียบเท่า 
✓ -  

วนัที่หา้ สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินเชียงใหม่ CI 851 (08.40 – 11.15) -   
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09.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เคาน์เตอรส์ายการบิน CHINA AIRLINES 

โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง  

12.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 852  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

16.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองไถจง เพื่อน าท่านสู่ เฟ่ิงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต แหล่งเสื้ อผา้สไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า 

ของฝากคนท่ีท่านรกั รองเทา้ยี่หอ้ต่าง ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัพรอ้มทั้งยงัมีรา้นอาหารมากมาย 

ตั้งอยูใ่นยา่นช็อปป้ิงชื่อดังแห่งน้ีใหท้่านไดล้องเลือกล้ิมรส 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต ์ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วัน 

ที่พกั โรงแรม STAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดังใหท้่านชมทัศนียภาพ

ระหว่างสองขา้งทาง จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึ่งมีความงดงามราว

กบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์

เสี้ ยว ซึ่งเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า “สุริยนั-จนัทรา”  จากน้ันน าท่านข้ึนฝั่งชม วดัเสวียนกวง สรา้งขึ้ น

ในช่วงปี 1955 ภายในวัดมีประดิษฐานของพระเสวียนจั้ง  (the Buddhist monk Xuanzang) ซึ่งเป็น

พระภิกษุท่ีมีชื่อเสียงในราชวงศถ์งั ท่ีไดร้บัค าสัง่จากจกัรพรรดิถงั ใหไ้ปประเทศอินเดียเพื่อแสวงหาพระ 

ไตรปิฎกวดัแห่งน้ีตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสุริยนั (Sun Lake) และทะเลสาบจนัทรา (Moon Lake) ภายในวดั

มีรูปทองค าของพระเสวียนจั้งพรอ้มกบัขอ้ความท่ีเขียนไวว้่า ‘ปราชญผ์ูย้ิ่งใหญ่แห่งชาติ’ นอกจากน้ีภายนอก

วดัยงัมีการสรา้งท่าเรือริมน ้าท่ีหนัหลังใหภู้เขา นักท่องเท่ียวสามารถนัง่เรือมาลงเทียบท่ีท่าแห่งน้ี
ื
 เพื่อขึ้ น

บนัไดเขา้เยี่ยมชมวดัเสวียนจัง๋ได ้

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  เมนูอาหารจีนพ้ืนเมือง 

น าท่านชม วดัเหวินหวู่ ตั้งอยูด่า้นขวาของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา สรา้งข้ึนในปี 1938 ภายในวดัมีรูปป้ันของขงจื้ อและเทพ

กวนอู (เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย)์ ซ่ึงชาวไตห้วนัเชือ่กนัวา่ หากไดบ้ชูาเทพเจา้กวนอู จะไดป้ระสบ

ความส าเรจ็ในหนา้ท่ีการงาน มแีต่คนจงรกัภกัดี หรือหากวางแผนสิ่งใดก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนาจึงท าให้

ไดร้บัความนิยมจากชาวไตห้วนั ท่ีมาสกัการะขอพรองคเ์ทพในวดัแห่งน้ี จากน้ันน าท่าน ชิมชาอู่หลง ชาข้ึนชื่อของไตห้วนั 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง เถาหยวนไนทม์ารเ์ก็ตเมืองไถจง เป็นตลาดท่ีมีชื่อเสียงของเมืองเถาหยวนและ เป็นตลาดคนเดินท่ี

มีรา้นคา้ ใหท้่านเลอืกอยา่งครบครนั  

วนัที่สอง หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วัดพระถงัซ าจัง๋ - วดัเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง 

                    เถาหยวนไนทม์าเก็ต  

วนัแรก    สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - เฟิงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต 
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พรอ้มกนัน้ันยงัมีอาหารและรา้นอาหารสไตลไ์ตห้วนัมากมายใหท้่านไดเ้ลือกชิม 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 ที่พกั โรงแรม TAO GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่ รา้นเครื่องส าอางค ์น าท่านชมผลิตภัณฑ์ความงามท่ีขึ้ นชื่อของไตห้วัน จากน้ันน าท่าน

แวะชิมพายสบัปะรด สิ้ นคา้ข้ึนชื่อของไตห้วนัใหท้่านไดเ้ลือกเป็นของฝาก จากน้ันน าท่านสู่ ตึกไทเป 101 

(ไม่รวมค่าบตัรข้ึนตึก ชั้น 89)  เพื่อใหท้่านถ่ายรูปกบัตึกไทเป 101 ท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลก เริ่มสรา้งเมือปี 

1997 ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเขตพิเศษของซินอี้  เมืองไทเป  ประเทศไตห้วนั ซึ่งเป็นเขตท่ีมีการพฒันาท่ีน ายุค

สมยัก่อนและสมยัใหม่มาประสมประสานกนัมาพฒันา ในปี 70 หรือเรียกวา่ ยุคของ ไทเป แมนฮลัตลั ก็วา่

ได ้และเป็นเขตเศรษฐกิจที่ดีมาก มีความสูง 101 ชั้น ซึ่ง หมายเลข 1 น้ันมาจากความหมายวา่ ความเป็น

มงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มีความกา้วหน้าทาง High Technology จึงน ามารวมกนั 

คือ ความกา้วหน้าทางดา้น Technology ท่ีดีท่ีสุด   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 

 
 
 

วนัที่สาม        ไทเป -รา้นเครื่องส าอางค ์- ชิมพายสบัปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น 89) - 

อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค - วดัหลงซาน - ซีเหมินติง 
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จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานท่ีตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปท่ีมีพื้นท่ี 2,500 
ตารางกิโลเมตรแห่งน้ีถูกตกแต่งและประดบัเป็นอย่างดีโดยตวัอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบ
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้ ง ส่ีด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ 
หลังคาสีน ้ าเงิน รวมทั้ งย ังมีสวนดอกไม้สีแดง  ท่ีเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ 
ความเท่าเทียม และความเป็นหน่ึงเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน จากนั้ นน าท่านชม  วัดหลงซาน 
วดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดอีกแห่ง ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า มีอายุประมาณ 300 ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝูเจ๊ียน 
ช่วง ปี ค.ศ. 1738   จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย 

มีทั้งแหล่งเสื้ อผา้แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยี่หอ้ต่าง อาทิ Onisutka 

Tiger  แบรนด์ดั ง ของญี่ ปุ่ น  ร วมทั้ ง ยี่ ห ้อต่ า งๆ  เช่ น  New  Ba l ance ,  Puma ,  Ad i das ,  N i ke 

ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ที่พกั โรงแรม HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ให้ทา่นได้อิสระเลอืกซื้อสิ้นค้าแบรนด์ดงัมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อทุยานเหยห๋ลิว่ 
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวันแหลมทอดยาวออกไปนอกทะเล ยาว 1,700 
เมตรมอีายุนับล้านปีเป็นแนวหินปูนท่ีเกิดจากลมทะเลทำให้เกิดการผกุร่อนเปลี่ยนแปลงรูปทรงจนแปลกตา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟิน่ ที่ตัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมืองจหีลง 

จิ่วเฟิ่นเคยเปน็แหลง่เหมอืงทองที่มชีือ่เสียงตัง้แต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีสำคัญแหง่หนึง่ 
เป็นถนนคนเดินเก่าแกท่ี่มีชื่อเสียงที่สดุในไต้หวันพร้อมกันนั้นยงัมีร้านอาหารมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยู่ระหว่างทานเดิน 
ซึ่งถือว่าจิ่วเฟิ่นเป็นทีร่วมอาหารพื้นเมืองที่นักทอ่งเที่ยวต้องห้ามพลาดทีจ่ะแวะชิมอาหารบนจิ่วเฟิ่นแหง่นี้ ถงึเวลานัดพบ นำท่านเดินทางสู่ 
SHEN AO RAIL BILK เป็นการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ การปั่นเรลไบค์เป็นการปั่นไปพรอ้มกับรับชมธรรมชาติสองฝั่งทาง 

ค่ำ        รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร เมนพูระกระโดดกำแพง 
      ทีพ่กั โรงแรม LIDO FORETRY SPA RESORT หรอืเทยีบเทา่ แช่น้ำแร่ส่วนตัว ณ ห้องพัก 
 

วนัที่สี่      DUTY FREE -  อุทยานเหยห๋ลิ่ว - หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน - SHEN AORAIL BIKE – แช่ 

              น ้าแร่ส่วนตวัในหอ้งพกั                           
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    น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

08.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เท่ียวบินท่ี CI 851 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

################################################################## 

อัตราคา่บริการ 
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว 

03-07 กุมภาพันธ์ 66 21,990 5,300 

10-14 กุมภาพันธ์ 66 22,990 5,300 

17-21 กุมภาพันธ์ 66 22,990 5,300 

03-07 มีนาคม 66 25,990 5,300 

10-14 มีนาคม 66 24,990 5,300 

17-21 มีนาคม 66 24,990 5,300 

24-28 มีนาคม 66 24,990 5,300 

07-11 เมษายน 66 24,990 5,300 

14-18 เมษายน 66 28,990 6,000 

21-25 เมษายน 66 23,990 5,300 

28 เมษายน- 02 พฤษภาคม 66 24,990 5,300 

05-09 พฤษภาคม 66 23,990 5,300 

12-16 พฤษภาคม 66 23,990 5,300 

19-23 พฤษภาคม 66 23,990 5,300 
 

 

 

วนัที่หา้      สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานเชียงใหม่                         
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19-23 พฤษภาคม 66 23,990 5,300 

26-30 พฤษภาคม 66 23,990 5,300 

02-06 มิถุนายน 66 23,990 5,300 

09-13 มิถุนายน 66 23,990 5,300 

16-20 มิถุนายน 66 23,990 5,300 

 

*** 10 ทา่น ออกเดินทาง *** 
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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

