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ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ ท่านละ 1,800 บาทตลอดการเดินทางเก็บที่สนามบิน 

หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ 
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 5,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

วันที่ รายการทัวร์ 
ม้ืออาหาร 

เช้า กลางวัน ค ่า 

สนามบินเชียงใหม่ CI 852 (CNX-TPE 12.15 – 16.40 ) – สนามบินนานาชาติ
เถาหยวน –  
เมืองไถจง - เฟิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต 
ที่พัก STAY HOTEL หรือเทยีบเท่า         
 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซ าจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - 
เถาหยวนไนท์มาเก็ต 
ที่พัก Century Hotel Taoyuan หรือเทียบเทา่         
ร้านเคร่ืองส าอาง - ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - 
ซีเหมินติง 
ที่พัก HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ 

DUTY FREE - อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟนิ –  
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) 
ที่พัก LIDO FORESTRY SPA RESORT หรือเทยีบเท่า แช่น า้แร่ส่วนตัวภายใน
ห้องพัก 

✓ - -  

วันที่ห้า สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบนิเชียงใหม่ CI 851 (08.40 – 11.15) -   
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09.00 น.  พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA AIRLINES 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง  

12.15 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 852  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

16.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองไถจง เพื่อน าท่านสู่ เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แหล่งเส้ือผ้าสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝาก
คนท่ีท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัยพร้อมท้ังยังมีร้านอาหารมากมาย 
ต้ังอยู่ในย่านช็อปป้ิงช่ือดังแห่งนี้ให้ท่านได้ลองเลือกล้ิมรส 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน 
ที่พัก โรงแรม STAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศช่ือดังให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสอง
ข้างทาง จากนั ้นน าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มา
ของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”  จากนั้นน าท่านขึ้นฝั่งชม วัดเสวียนกวง สร้างขึ้นในช่วงปี 1955 ภายใน
วัดมีประดิษฐานของพระเสวียนจ้ัง (the Buddhist monk Xuanzang) ซึ่งเป็นพระภิกษุท่ีมีช่ือเสียงในราชวงศ์ถัง 
ท่ีได้รับค าส่ังจากจักรพรรดิถัง ให้ไปประเทศอินเดียเพื่อแสวงหาพระ 
ไตรปิฎกวัดแห่งนี้ต้ังอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยัน (Sun Lake) และทะเลสาบจันทรา (Moon Lake) ภายในวัดมีรูป
ทองค าของพระเสวียนจ้ังพร้อมกับข้อความท่ีเขียนไว้ว่า ‘ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติ’ นอกจากนี้ภายนอกวัดยังมีการ
สร้างท่าเรือริมน ้าท่ีหันหลังให้ภูเขา นักท่องเท่ียวสามารถนั่งเรือมาลงเทียบท่ีท่าแห่งนี้ื เพื่อขึ้นบันไดเข้าเยี่ยมชมวัด
เสวียนจ๋ังได้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูอาหารจีนพื้นเมือง 
น าท่านชม วัดเหวินหวู่ ต้ังอยู่ด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในวัดมีรูปป้ันของขงจ้ือ
และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเช่ือกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้า

วันที่สอง หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซ าจ๋ัง - วดัเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง 
เถาหยวนไนท์มาเก็ต  

วันแรก    สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - เฟิงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต 
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กวนอู จะได้ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนส่ิงใดก็จะประสบความส าเร็จ
ตามปรารถนาจึงท าให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ท่ีมาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่าน ชิมชาอู่หลง ชาขึ้นช่ือของไต้หวัน จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง เถาหยวนไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง เป็น
ตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเถาหยวนและ เป็นตลาดคนเดินท่ีมีร้านค้า ให้ท่านเลือกอย่างครบครัน พร้อมกันนัน้ยังมี
อาหารและร้านอาหารสไตล์ไต้หวันมากมายให้ท่านได้เลือกชิม 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
 ที่พัก โรงแรม TAO GRADEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ร้าน COSMETICS SHOP ท่ีมีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมายเพื่อเป็นของฝากให้คน
ท่ีท่านรัก 

พาท่านซื้อขนมที่เป็นขนมท่ีมีช่ือเสียงของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ให้ท่านได้ล้ิมรสขนมพร้อมของทานเล่น
ต่างๆที่อยู่ภายในร้าน จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมือง
ไทเปที่มีพื้นท่ี 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูก
สร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิด
อียิปต์ หลังคาสีน ้าเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง  ท่ีเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความ
เท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน 
 

วันที่สาม เมืองไทเป – Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจินผิงเสี่ยวหลงเปา 

หลังอาหารน าท่านชม วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่และมีชื ่อเสียงมากที่สุดอีกแห่ง  ตั ้งอยู่ในย่านเมืองเก่า มีอายุ
ประมาณ 300 ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝูเจี๊ยน ช่วง ปี ค.ศ. 1738  จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คน
ไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีท้ังแหล่งเส้ือผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเท้า
ยี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี ่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, 
Nike ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก โรงแรม HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อส้ินค้าแบรนด์ดังมากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
อุทยานเหย่หลิ่ว สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไต้หวันแหลมทอดยาวออกไปนอกทะเล ยาว 1,700 เมตรมี
อายุนับล้านปีเป็นแนวหินปูนที่เกิดจากลมทะเลท าให้เกิดการผุกร่อนเปล่ียนแปลงรูปทรงจนแปลกตา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด 

วันที่ส่ี  DUTY FREE - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึน้ตึก)- 
แช่น ้าแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
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น าท่านสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นท่ีต้ังอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลงจ่ิวเฟิ่นเคยเป็นแหล่งเหมือง
ทองท่ีมีช่ือเสียงต้ังแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่ส าคัญแห่งหนึ่งเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดในไต้หวันพร้อมกนันั้นยงัมีร้านอาหารมากมายท่ีต้ังเรียงรายอยู่ระหว่างทานเดินซึง่ถือว่าจ่ิวเฟิ่นเป็นท่ีรวม
อาหารพื้นเมืองท่ีนักท่องเท่ียวต้องห้ามพลาดท่ีจะแวะชิมอาหารบนจ่ิวเฟิ่นแห่งนี้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 
101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)  ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เริ่ม
สร้างเมือปี 1997 ซึ่งต้ังอยู่ในใจกลางเขตพิเศษของซินอี้ เมืองไทเป  ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเขตท่ีมีการพัฒนาท่ีน า
ยุคสมัยก่อนและสมัยใหม่มาประสมประสานกันมาพัฒนา ในป ี70 หรือเรียกว่า ยุคของ ไทเป แมนฮัลตัล ก็ว่าได้ 
และเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีดีมาก มีความสูง 101 ช้ัน ซึ่ง หมายเลข 1 นั้นมาจากความหมายว่า ความเป็นมงคล และ 
01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มีความก้าวหน้าทาง High Technology จึงน ามารวมกัน คือ 
ความก้าวหน้าทางด้าน Technology ท่ีดีท่ีสุด 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดก าแพง 
ที่พัก โรงแรม LIDO FORETRY SPA RESORT หรือเทียบเท่า แช่น ้าแร่ส่วนตัว ณ ห้องพัก 

    น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
08.05 น.  ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เท่ียวบินท่ี CI 851 
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 

อัตราค่าบริการ 
*** 10 ท่าน ออกเดินทาง *** 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเด่ียว 

03-07 มีนาคม 66 20,990 5,300 

10-14 มีนาคม 66 19,990 5,300 

17-21 มีนาคม 66 19,990 5,300 

24-28 มีนาคม 66 19,990 5,300 

07-11 เมษายน 66 20,990 5,300 

วันที่ห้า      สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
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14-18 เมษายน 66 24,990 6,000 

21-25 เมษายน 66 20,990 5,300 

28 เมษายน- 02 พฤษภาคม 66 20,990 5,300 

05-09 พฤษภาคม 66 19,990 5,300 

12-16 พฤษภาคม 66 19,990 5,300 

19-23 พฤษภาคม 66 19,990 5,300 

26-30 พฤษภาคม 66 19,990 5,300 

2-6 มิถุนายน 66 19,990 5,300 

9-13 มิถุนายน 66 19,990 5,300 

16-20 มิถุนายน 66 19,990 5,300 
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