
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก  สุวรรณภูมิ - เถาหยวน – ศูนยศ์ิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติไถจง - SHIN SEI GREEN WATER  

                     WAY –รา้นไอศกรีม MIYAHARA  

                     น ้าแร่ส่วนตวัในหอ้งพกั 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 5,000 บาท 

08.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน VIET JET 
AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง  

10.05 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินเถำหยวน ไทเป โดยสำยกำรบินเวยีทเจท เที่ยวบินที ่VZ562 
14.40 น. ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเถำหยวน นครไทเป หลังจำกผ่ำนพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ชม ศูนย์ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชำติไถจง พำท่ำนถ่ำยรูปสุดชิคด้ำนหน้ำแลนด์
มาร์คแห่งใหม่ของเมืองไถจง ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีการก าหนดเขตระยะท่ี 7 ของเขตซีถุน เมืองไถจง เป็นพื้นท่ีแสดง
สาธารณะขนาดใหญ่ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวญ่ีปุ่นช่ือโทโย อิโตะ ผูช้นะรางวลัพริตซ์เกอร์ ออกแบบภายใต้
แนวคิดร่วมสมยั ประหยดัพลงังานแนวใหม่ น าท่าน SHIN SEI GREEN WATER WAY รัฐบาลเมืองไถจง
และส านกัอนุรักษน์ ้าไดจ้ดัระเบียบใหม่อีกคร้ัง ท าให ้Central District และ ASEAN Plaza มีชีวติชีวามาก 
สามารถดูแมงกะพรุนลอยในเวลากลางคืนคลองน ้าสีเขียวสะอาดตา ส่วนน้ีสามารถเดินถ่ายรูปไดย้าวประมาณ 
600 เมตร แต่แม่น ้ากรีนยาว 6 กิโลเมตร แม่น ้ากรีนไดรั้บการปรับปรุงใหม่และเช่ือมต่อกบัทะเลสาบสุริยนั
จนัทราในสวนสาธารณะไทจง จากน้ันน าท่านเช็คอิน รา้น ไอศกรีม ณ รา้น MIYAHARA  รา้นไอศกรีมช่ือ

ดงัของไตห้วนั (ไมร่วมค่าไอศกรีม) 

 

 

วนัที ่

รายการทวัร ์ มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัท่ีหนึง่ 

สนามบินสุวรรณภูมิ  VZ 562 (10.05-14.40) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน  

ไถจง - ศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรมแห่งชาติไถจง – SHIN SEI GREEN WATER WAY 

รา้น MIYAHATA (ไม่รวมค่าไอศกรีม)  

 STAY HOTEL 4*หรือเทียบเท่า          

- -    

 

วนัท่ีสอง 

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - วดัพระถงัซ าจัง๋ – วดัเหวินหวู่ – ไทเป - ตึกไทเป101  

(ไม่รวมบตัรข้ึนชั้น 89) - ซีเหมินติง  

 

 

-- 

 HOTEL PAPA WHALE 4* หรือเทียบเท่า          

วนัท่ีสาม 

ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) – หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟิน - วดัป้ีซานเหยียน 

หา้งสรรพสินคา้มิราม่า (ไม่รวมตัว๋ข้ึนชิงชา้สวรรค)์  ✓      -- 

 

 HOTEL PAPA WHALE 4* หรือเทียบเท่า          

วนัท่ีสี ่

อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค – วดัตา้หลงตงเป่าอนั - สนามบินนานาชาติเถาหยวน  

สนามสุวรรณภูม ิ

VZ 563 (15.40-18.35) 

✓ - - 



 

 

วนัที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซ าจัง๊ – วดัเหวินอู่  -  ตกึไทเป 101  

                    (ไม่รวมค่าข้ึนตกึ) – ซีเหมินตงิ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูบุฟเฟต์สุกี ้เชียนเย้ 

ทีพ่กั โรงแรม STAY HOTEL 4*หรือเทยีบเท่ำ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่กั  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงมีความงดงามราว
กบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์

เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา”  จากน้ันน าท่านขึ้ นฝั่งชม วดัเสวียนกวง (พระ

ถงัซ าจัง๊) สรา้งข้ึนในช่วงปี 1955 ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างจากวดัเสวียนจั้ง (Xuanzang Temple) ประมาณ 3 

กิโลเมตร ภายในวดัมีประดิษฐานของรูปป้ันพระเสวียนจั้ง (the Buddhist monk Xuanzang) ซ่ึงเป็น

พระภิกษุท่ีมีช่ือเสียงในราชวงศถ์งั ท่ีไดร้บัค าสัง่จากจกัรพรรดิ ท่านสามารถถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูงไดจ้าก

ท่ีแห่งน้ี   
น าท่านชม วดัเหวนิหวู่ ขอพรกบัเทพเจา้แห่งโชคลาภ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์ ซ่ึงชาว
ไตห้วนัเช่ือกนัวา่ หากไดบู้ชาเทพเจา้กวนอู จะไดป้ระสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน มีแต่คนจงรักภกัดี หรือ
หากวางแผนส่ิงใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนาจึงท าใหไ้ดรั้บความนิยมจากชาวไตห้วนั ท่ีมาสักการะ
ขอพรองคเ์ทพในวดัแห่งน้ี   

 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร เมนูอำหำรจีนพื้นเมือง 



 

 

วนัที่สาม ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านตอ่1โคม) – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – วดัป้ีซานเหยยีน –         

หา้งสรรพสินคา้มิราม่า (ไม่รวมบตัรข้ึนชิงชา้) 

                           หา้งสรรพสินคา้ Taimall

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำบัตรขึน้ตึก ช้ัน 89)  ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบั ตึกไทเป 101 เป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เร่ิมสร้างเมือปี 1997 ซ่ึงตั้งอยูใ่นใจกลางเขตพิเศษของซินอ้ี เมือง
ไทเป  ประเทศไตห้วนั ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีการพฒันาท่ีน ายคุสมยัก่อนและสมยัใหม่มาประสมประสานกนัมาพฒันา 
ในปี 70 หรือเรียกวา่ ยคุของ ไทเป แมนฮลัตลั ก็วา่ได ้และเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีดีมาก มีความสูง 101 ชั้น ซ่ึง 
หมายเลข 1 นั้นมาจากความหมายวา่ ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มี
ความกา้วหนา้ทาง High Technology จึงน ามารวมกนั คือ ความกา้วหนา้ทางดา้น Technology ท่ีดีท่ีสุด 
หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์
เนมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดงัของญ่ีปุ่น 
รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่ำ  อสิระมื้อค ่ำตำมอธัยำศัย 

ทีพ่กั โรงแรม HOTEL PAPA WHALE 4*หรือเทยีบเท่ำ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่กั  
จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้ำนสือเฟิน ตั้งอยูใ่นอ าเภอผงิซี ซ่ึงเป็นหมู่บา้น
โบราณท่ีมีทางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น เน่ืองจากในอดีตเคยเป็น
ปลายทางของรถไฟท่ีใชข้นถ่านหิน เป็นท่ีนิยมในการปล่อยโคมลอย ให้
ท่านไดป้ล่อยโคม (4 ท่านต่อ 1 โคม) โคมลอยของไตห้วนั ปัจจุบนัจะมี
เทศกาลโคมไฟผงิซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival จดัข้ึนทุกปีในวนั
หยวนเซียว คือวนัท่ี 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ   จากนั้นน า
ท่าน สัมผสับรรยากาศ หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาใน
เมืองจีหลง จ่ิวเฟ่ินเคยเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยั
โบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง นอกจากจะเป็น
ถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั จากนั้นให้ท่านได้
เพลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหารแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัน าท่านเดินทางสู่ไทเป  

เทีย่ง  อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย 
หลงัอาหารน าท่านชม วดัป้ีซำนเหยียน ซ่ึงเป็นวดัท่ีสวยงาน เป็นท่ีประดิษฐานเทพเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ภายในวดัยงั
เป็นชุดชมววิเมืองไทเปท่ีสวยงามอีกแห่ง 



 

 

วนัที่สี่  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค – วดัตา้หลงตงเป่าอนั - สนามบินนานาชาตเิถาหยวน  

                     สนามบินสุวรรณภูมิ                            

 
จากนั้นน าท่านสู่ ห้ำงสรรพสินค้ำมิรำม่ำ (ไม่รวมบัตรขึน้ชิงช้ำ) เป็นหา้งสรรพสินคา้และแหล่งบนัเทิงสมยัใหม่ 
มีสินคา้และส่ิงบนัเทิงมากมายรวมอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้แห่งน้ี ท าใหมี้นกัท่องเท่ียวแวะมาอยา่งไม่ขาดสาย  อีก
ทั้งยงัมีจุดน่าสนใจอยา่ง ชิงชา้สวรรคท่ี์มีความสูงถึง 95 เมตร และการแสดงแสงไฟยามค ่าคืน ถือเป็นส่ิงท่ีโดด
เด่นและดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเยีย่มชมท่ีแห่ง 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูเส่ียวหลงเปำ 

ทีพ่กั โรงแรม HOTEL PAPA WHALE 4* หรือเทยีบเท่ำ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  
จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานท่ีตั้งอยูต่รงใจกลางของเมืองไทเปท่ีมีพื้นท่ี 2,500 
ตารางกิโลเมตรแห่งน้ีถูกตกแต่งและประดบัเป็นอยา่งดี โดยตวัอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างข้ึนมาตามแบบ
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ บนัไดทั้งส่ีดา้นถูกสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียปิต ์หลงัคาสีน ้า
เงิน รวมทั้งยงัมีสวนดอกไมสี้แดง  ท่ีเป็นการแสดงออกทางสัญลกัษณ์ใหเ้ห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และ
ความเป็นหน่ึงเดียวกนั ตามสีของธงชาติไตห้วนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู้ วดัต้ำหลงตงเป่ำอนั สร้างข้ึนในปี 
1825 ซ่ึงเป็นวดัขนาดใหญ่ และมีการก่อสร้างท่ีแตกต่างจากวดัทัว่ไป วดัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนดว้ยไมแ้ละหิน
ทั้งหมด รวมถึงใชช่้างฝีมือจากจีนแผน่ดินใหญ่ ดว้ยเหตุน้ี พระวหิารจึงใชเ้วลาหน่ึงศตวรรษ ในการก่อสร้างให้
แลว้เสร็จ 



 

 

   
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร เมนูอำหำรจีนพื้นเมือง              
  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
15.40 น. ออกเดินทำงกลบัสู่สุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเวยีทเจท เทีย่วบินที ่VZ563 
18.35 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ 
  ########################################################### 

อตัราค่าบริการ 

*** 10 ทา่น ออกเดินทาง *** 

  

วนัทีเ่ดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยว 

ที่นัง่ 

วนัที่ 17 – 20 พ.ย. 2565 17,990.- 5,500.- 30 

วนัที่ 18 - 21 พ.ย. 2565 18,990.- 5,500.- 30 

วนัที่ 24 – 27 พ.ย. 2565 18,990.- 5,500.- 30 

วนัที่ 25 – 28 พ.ย. 2565 18,990.- 5,500.- 30 

วนัที่ 02 – 05 ธ.ค. 2565 22,990.- 5,500.- 30 

วนัที่ 09 - 12 ธ.ค. 2565 22,990.- 5,500.- 30 

วนัที่ 15 – 18 ธ.ค. 2565 19,990.- 5,500.- 30 

วนัที่ 16 - 19 ธ.ค. 2565 19,990.- 5,500.- 30 



 

 

มำตรกำรเดินทำงเข้ำไต้หวัน ส ำหรับชำวไทย 2565 
ศูนย์บัญชำกำรแพร่ระบำดไต้หวนั (CECC) ไดป้ระกาศผอ่นคลายมาตรการการเดินทางเขา้ส าหรับ 

ชาวไทย ระยะท่ี 2 ดงัน้ี  
ระยะที ่2 เร่ิม 13 ตุลาคม 2565 โดยผูเ้ดินทางเขา้ตอังปฏิบติัตนดงัต่อไปน้ี  
ควบคุมจ านวนผูเ้ดินทางเขา้ โดยสามารถเขา้ได ้150,000 คนต่อสัปดาห์    
ยกเวน้การกกัตวั แต่ยงัคงตอ้งเฝ้าสังเกตอาการดว้ยตนเอง 0+7 วนั    
ส าหรับผูท่ี้ไม่มีอาการ สามารถโดยสารขนส่งสาธารณะหลงัจากเดินทางมาถึงไตห้วนัไดท้นัที 

  
ส าหรับชาวไทยยงัสามารถเดินทางเขา้ไตห้วนัไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งยืน่ขอวซ่ีา อยา่งไรก็ตาม ทาง CECC ก็ขอความ

ร่วมมือให้ผูเ้ดินทางปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเช่นเดิม 
ขอ้มูล : https://www.cdc.gov.tw/En 
 
 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


