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ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 5,000 บาท 

10.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA AIR 

โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง  

12.20 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 212 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

17.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควรเ์มืองไทย มีทั้งแหล่ง

เสื้ อผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั รองเทา้ยี่หอ้ต่าง อาทิ Onisutka Tiger   

วนัท่ี รายการทวัร ์
มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัที่หนึ่ง 

สนามบินสุวรรณภูมิ  BR 212 (12.20-17.10) – สนามบินนานาชาติ 

เถาหยวน – ไทเป - ซีเหมินติง 

 MIDTOWN RICHARDSON HOTEL 4*หรือเทียบเท่า          

- - --   

 

วนัที่สอง 

หนานโถว-ทะเลสาบสุริยนัจันทรา - วดัพระถงัซ าจั๋ง - วดัเหวินหวู่  

SHIN SEI GREEN WATER WAY – รา้นไอศกรีม MIYAHARA(ไม่รวม

ค่าไอศกรีม) - เฝิงเจ่ียไนทม์าเก็ต  

 

 

-- 

 HOLIDAY INN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า          

วนัที่สาม 

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

เหยียน - ตึก 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึก)  ✓ -- 
 

 MIDTOWN RICHARDSON HOTEL 4* หรือเทียบเท่า          

วนัที่สี ่

พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติกูก้ง – อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค – วดัหลงซาน - 

มิตซุย เอาทเ์ลท - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ 

BR 061 (22.30 – 01.25) 

✓ 
 

- 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน – ไทเป - ซีเหมินติง 
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แบรนดด์ังของญี่ปุ่ น รวมทั้งยี่หอ้ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ที่พกั โรงแรม MIDTOWN RICHARDSON HOTEL4* หรือเทียบเท่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึ่งมีความงดงามราว
กบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์

เสี้ ยว ซึ่งเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา”   

จากน้ันน าท่านขึ้ นฝั่งชม วดัเสวียนกวง (พระถงัซ าจัง๊) สรา้งขึ้ นในช่วงปี 1955 ตั้งอยูใ่นพื้ นท่ีห่างจากวดั

เสวียนจั้ง (Xuanzang Temple) ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในวดัมีประดิษฐานของรูปป้ันพระเสวียนจั้ง (the 

วนัที่สอง หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วัดพระถงัซ าจัง๊ – วดัเหวินหวู่   

SHIN SEI GREEN WATER WAY – รา้นไอศกรีม MIYAHARA (ไม่รวมค่าไอศครีม) – ฝงเจียไนท ์ 

มารเ์ก็ต  
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Buddhist monk Xuanzang) ซึ่งเป็นพระภิกษุท่ีมีชื่อเสียงในราชวงศถ์งั ท่ีไดร้บัค าสัง่จากจกัรพรรดิ ท่าน

สามารถถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูงไดจ้ากที่แห่งน้ี   
 
น าท่านชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกบัเทพเจา้แห่งโชคลาภ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์ ซ่ึงชาว
ไตห้วนัเช่ือกนัวา่ หากไดบู้ชาเทพเจา้กวนอู จะไดป้ระสบความส าเร็จ
ในหนา้ท่ีการงาน มีแต่คนจงรักภกัดี หรือ 
หากวางแผนส่ิงใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนาจึงท าให้
ไดรั้บความนิยมจากชาวไตห้วนั ท่ีมาสักการะขอพรองคเ์ทพในวดั
แห่งน้ี   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม SHIN SEI GREEN WATER WAY รัฐบาลเมืองไถจงและส านกัอนุรักษน์ ้าไดจ้ดัระเบียบใหม่อีก
คร้ัง ท าให ้Central District และ ASEAN Plaza มีชีวิตชีวามาก สามารถดูแมงกะพรุนลอยในเวลากลางคืนคลอง
น ้าสีเขียวสะอาดตา ส่วนน้ีสามารถเดินถ่ายรูปไดย้าวประมาณ 600 เมตร แต่แม่น ้ากรีนยาว 6 กิโลเมตร แม่น ้า
กรีนไดรั้บการปรับปรุงใหม่และเช่ือมต่อกบัทะเลสาบสุริยนัจนัทราในสวนสาธารณะไทจง 
จากน้ันน าท่านเช็คอิน รา้น ไอศครีม ณ รา้น MIYAHARA  รา้นไอศกรีมชื่อดังของไตห้วนั (ไม่รวมค่า

ไอศครีม)จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจียไนทม์าเก็ต เป็นตลาดท่ีมีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็น

ตลาดคนเดินท่ีมีรา้นคา้ครบครนัจ าหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL 4*หรือเทียบเท่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ หมู่บา้นสือเฟิน ตั้งอยูใ่นอ าเภอผิงซี ซึ่งเป็นหมู่บา้นโบราณท่ีมีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น 

เน่ืองจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใชข้นถ่านหินเมื่อยุคสมยัเปล่ียนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่าน

หินกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในพิพิธภณัฑด์งัน้ันหมู่บา้นโบราณสือเฟินจึงท าใหม้ีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัในเรื่อง

อาหารท่ีเป็นของขึ้ นชื่อ นอกจากน้ันยงัเป็นท่ีนิยมในการปล่อยโคมลอยใหท้่านได ้ปล่อยโคม (4 ท่านต่อ 1 

โคม) โคมลอยของไตห้วนั มีชื่อวา่ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐข์ึ้ นโดยขงเบง้ ท่ีปรึกษาดา้นการทหารคน

วนัที่สาม ไทเป – ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านตอ่1โคม) – หมู่บา้นจิ่วเฟ่ิน –  

                     วดัป้ีซานเหยียน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึก)   
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ส าคญัในประวติัศาสตรย์ุคสามกก๊ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทพัตั้งแต่เม่ือครั้งอดีต ปัจจุบนัจะมี

เทศกาลโคมไฟผิงซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival จดัข้ึนทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 ของเดือน 1 

ตามปฏิทินจนัทรคติ  

 

สมควรแก่เวลาน าท่าน สมัผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟ่ินเคย

เป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่ส าคญัแห่งหน่ึง นอกจาก

จะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไตห้วนั จากน้ันใหท้่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิม

ของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัและท่านยงัสามารถชื่นชมวิวทิวทศัน์รวมทั้งเลือก 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่านชม วดัป้ีซานเหยียน Bishanyan Kaizhang Shengwang Temple ยา่นเน่ห ูเมืองไทเป 

ไตห้วนั สามารถมองเห็นเมืองไทเปไดแ้ทบทั้งเมือง โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตยก์ าลงัจะตกดิน นอกจากวิว

เมืองจะสวยแลว้ บรรยากาศในวดัยงัสวยงามมากๆ อีกเช่นกนั และในช่วงฤดูซากุระ วดัน้ียงัเป็นอีกหน่ึงจุด

ชมซากุระท่ีนิยมมากๆ แห่งหน่ึงของไทเป 

จากน้ันน าท่านถ่ายรูปคู่กบั ตึก ไทเป 101  Landmark หลกัของเมืองไทเป เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไตห้วนั 

และสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก (ปี 2004 เคยสูงท่ีสุดในโลก) มีควาสูงมากถึง 508 เมตร ดา้นบนมีจุดชมวิว

ในร่มท่ีชั้น 89 และสามารถขึ้ นบนัไดต่อไปท่ีลานชมวิวกลางแจง้ท่ีชั้น 91 ได ้( ไม่รวมค่าบตัรข้ึนชั้น 89 ) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 

ที่พกั โรงแรม MIDTOWN RICHARDSON HOTEL 4*หรือเทียบเท่า 
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ที่พกั 

น าท่านสู่ พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติกูก้ง เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนัและเป็นสถานท่ีท่ีรวบรวม

โบราณวตัถุของราชวงศจ์ีนโบราณไวม้ากท่ีสุดในโลก ดว้ยจ านวนมากกวา่ 650,000 ชิ้ น ซึ่งแต่ละชิ้ นน้ันก็มี

อายุไม่ต า่กวา่ 1,000 ปี 

 

น าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อนุสรณส์ถานท่ีตั้งอยูต่รงใจกลางของเมืองไทเปท่ีมีพื้ นท่ี 2,500 

ตารางกิโลเมตรแห่งน้ีถูกตกแต่งและประดบัเป็นอยา่งดี โดยตวัอาคารของอนุสรณส์ถานถูกสรา้งขึ้ นมาตาม

แบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บนัไดทั้งสี่ดา้นถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต ์

หลงัคาสีน ้าเงิน รวมทั้งยงัมีสวนดอกไมส้ีแดง  ท่ีเป็นการแสดงออกทางสญัลกัษณใ์หเ้ห็นถึงอิสรภาพ ความ

เท่าเทียม และความเป็นหน่ึงเดียวกนั ตามสีของธงชาติไตห้วนั 

วนัที่สี่  พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติกูก้ง – อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค - วดัหลงซาน – มิตซุยเอาทเ์ลท 

ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                            
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สถานท่ีแห่งน้ีนอกจากจะเป็นแลนดม์ารค์อนัส าคญัของไทเปท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยียนอยา่งไม่ขาดสาย

แลว้ ยงัเป็นโรงละครแห่งชาติและสถานท่ีส าหรบัจดัคอนเสิรต์ของไตห้วนัท่ีมีการแสดงจากศิลปินและ

นักรอ้งชื่อดังมากมายใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ร่วมตลอดทั้งปี 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพระกระโดดก าแพง 

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 ์ท าใหช้าวไตห้วนัและชาวต่างชาติต่างพากนัมาเยี่ยมชมและสกัการะอยูเ่ป็นประจ า 

น าท่านสู่ มิตซุย เอาทเ์ลท ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง  

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
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ค า่  อิสระอาหารค า่  

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่นามบิน  

22.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 061 

01.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ 

*** 10 ท่าน ออกเดนิทาง *** 

   

มาตรการเดินทางเขา้ไตห้วนั ส าหรบัชาวไทย 2565 

ศูนยบ์ญัชาการแพร่ระบาดไตห้วนั (CDC) ไดป้ระกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเขา้ส าหรบั 

ชาวไทย ระยะที่ 2 ดงัน้ี  

ระยะที่ 2 เริ่ม 13 ตุลาคม 2565 โดยผูเ้ดินทางเขา้ตอ้งปฏิบติัตนดงัต่อไปน้ี  

ยกเวน้การกกัตวั แต่ยงัคงตอ้งเฝ้าสงัเกตอาการดว้ยตนเอง  

ส าหรบัผูท่ี้ไม่มีอาการ สามารถโดยสารขนส่งสาธารณะหลงัจากเดินทางมาถึงไตห้วนัไดท้นัที 

ส าหรับชาวไทยยงัสามารถเดินทางเขา้ไตห้วนัไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งยื่นขอวีซ่า อย่างไรก็ตาม ทาง CDC ก็ขอความ

ร่วมมือใหผู้เ้ดินทางปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเช่นเดิม  

ขอ้มูล : https://www.cdc.gov.tw/En 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

วนัทีเ่ดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยว ที่นัง่ 

วนัที่ 21 – 24 ธ.ค. 2565 23,990 5,500.- 25 

วนัที่ 28 – 31 ธ.ค. 2565 25,990 5,500.- 25 

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