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รหสัทวัร ์TPE559 
 

 

วนัที ่

รายการทวัร ์ มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัท่ีหนึง่ 

สนามบินสุวรรณภูมิ  VZ 562 (10.05-14.40) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน  

ตึก101(ไม่รวมบตัรข้ึนตึก) - อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค 

อาบน ้ าแร่ในโรงแรม(ในหอ้งมอ่ีางแช่ส่วนตวั) 

Lido Forestry Spa Resort 4*หรือเทียบเท่า          

- -    

 

วนัท่ีสอง 

ล่องเรอืทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง–รา้น 

MIYAHARA(ไม่รวมค่าไอศกรีม) - เฝิงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต - 

 

- 

 STAY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า          

วนัท่ีสาม 

เดินทางเขา้สู่ไทเป – รา้นเคร่ืองส าอาง – ชิมพายสบัปะรด - หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟิน 

ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) – วดัหลงซาน-ซีเหมินติง -      - 

 

 HOTEL PAPA WHALE 4* หรือเทียบเท่า          

วนัท่ีสี ่

GLORIA OUTLETS 

สนามบินนานาชาติเถาหยวน สนามสุวรรณภูม ิ

ส่งออก VZ 563 (15.40-18.35) 

- 
- - 
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ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 5,000 บาท 

 

วนัแรก สุวรรณภูม ิ– เถาหยวน – ตกึ 101 (ไม่รวมบัตรขึน้ตกึ) – เจบีงไคเช็ค 
08.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน VIET JET 

AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง  
10.05 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบินเวยีทเจ็ท เที่ยวบินที ่VZ562                      
14.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เพื่อน าท่านเดินทางไปยงั ตึกไทเป 101 เพื่อน าท่านถ่ายกบัตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหา
นครไทเป และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 จากนั้น น าท่านชม อนุสรณ์สถาน เจียงไค
เช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) เป็นสถานท่ีรวบรวมประวติั ของใชส้ าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท างาน
ของท่าน เจียง ไค เช็ค สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดก าแพง  
ทีพ่กั โรงแรม Lido Forestry Spa Resort 4*หรือเทียบเท่า  (แช่น า้แร่ส่วนตัวภายในห้องพกั) 

 

วนัทีส่อง ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถังซัมจัง๋ – วดัเหวนิหวู่ – ชิมชาอูหลง – ร้าน MIYAHARA (ไม่
รวมค่าไอศกรีม) – ฟงเจีย่ไนท์มาร์เกต็ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบั
ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่ง
ไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์
และ พระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนาม
อนัไพเราะว่า “สุริยนั-จนัทรา” จากนั้นน า
ท่านข้ึนฝ่ังชม วดัเสวียนกวง (พระถังซ าจ๋ัง) 
ส ร้ า ง ข้ึ น ใน ช่ ว ง ปี  1955 ภ า ย ในวัด มี
ประดิษฐานของรูปป้ันพระเสวียนจั้งท่าน
สามารถถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูงไดจ้ากท่ี
แห่งน้ี  น าท่านชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกบัเทพเจา้แห่งโชคลาภ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์
ซ่ึงชาวไตห้วนัเช่ือกนัวา่ หากไดบู้ชาเทพเจา้กวนอู จะไดป้ระสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน มีแต่คนจงรักภกัดี 
หรือหากวางแผนส่ิงใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนาจึงท าให้ได้รับความนิยมจากชาวไตห้วนั ท่ีมา
สักการะขอพรองคเ์ทพในวดัแห่งน้ี  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน  
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หลงัจากรับประทานอาหาร น าท่านแวะ ชิมชาอู่หลง ชาไตห้วนัแท้ๆ  ท่ีจะนิยมปลูกกนัมากทางแถบอารีซนั ดว้ย
สภาพอากาศบนพื้นท่ีสูงและอากาศท่ีเยน็ตลอดปีของท่ีน่ีท าใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 3 ของมณฑลไตห้วนั
น าท่าน จากนั้นน าท่านเช็คอิน ร้าน ไอศกรีม ณ ร้าน MIYAHARA  ร้านไอศกรีมช่ือดงัของไตห้วนั (ไม่รวมค่า
ไอศกรีม)  หลงัจากนั้นน าท่านไปท่ี เฝิงเจ่ียไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ มีความน่าสนใจอยู่ท่ีความเป็น
ทอ้งถ่ิน และของกินต่างๆ ทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ท าใหดึ้งดูดทั้งนกัท่องเท่ียว
และคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีส่ิงท่ีน่าสนใจส าหรับทุกวยั 

ค ่า  อสิระมื้อค ่าตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั โรงแรม STAY HOTEL 4*หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม  ไทเป – ร้านเคร่ืองส าอาง – ชิมพายสัปปะรด – หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน – ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านต่อ 

1 โคม) – วดัหลงซาน – ซีเหมนิตงิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  
หลงัอาหารเชา้ น าท่านออกเดินทางเขา้สู่เมืองไทเป  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั  น าท่านเดินทางซ้ือของฝาก 
ร้านขนมพายสับปะรด เป็นร้านซ่ึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไตห้วนั จากนั้นน าท่าน สัมผสับรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจ่ิว
เฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ่ินเคยเป็นแหล่งเหมืองทองท่ี
มีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง 
นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั จากนั้นให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหารแบบดั้งเดิมของร้านคา้ 
ร้านอาหารของชาวไตห้วนั น าท่านสู่ หมู่บ้านสือเฟิน ตั้งอยูใ่นอ าเภอผงิซี 
ซ่ึงเป็นหมู่บา้นโบราณท่ีมีทางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น เน่ืองจากในอดีต
เคยเป็นปลายทางของรถไฟท่ีใชข้นถ่านหิน เป็นท่ีนิยมในการปล่อยโคมลอย ใหท้่านไดป้ล่อยโคม (4 ท่านต่อ 1 
โคม) โคมลอยของไตห้วนั ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟผงิซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival จดัข้ึนทุกปีในวนั
หยวนเซียว คือวนัท่ี 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ  

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
จากนั้น เดินทางสู่วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
เมืองไทเป ตั้งอยูใ่นแถบยา่นเมืองเก่า มีอายเุกือบ 300 ร้อยปี สร้างข้ึนโดยคนจีนชาวฝเูจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อ
เป็นสถานท่ีสักการะบูชาส่ิงศกัสิทธ์ิตามความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธ
ของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย ท าใหท่ี้น่ีเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวไม่ควรพลาด แต่ก็จะมี
เทพเจา้องคอ่ื์นๆตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกวา่ 100 องคด์า้นในมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น 
เจา้แม่ทบัทิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง, เทพเจา้กวนอู เร่ืองความซ้ือสัตยแ์ละหนา้ท่ีการงาน และเทพเยว่เ์หล่า 
หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรักค ่า จากนั้นท่านชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง 
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หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์เนมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ี
ท่านรัก รองเทา้ยีห่้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนดด์งัของญ่ีปุ่น  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา 
  พกั โรงแรม HOTEL PAPA WHALE 4* หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่  GLORIA OUTLETS – สนามบินนานาชาตเิถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูม ิ
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  

น าท่านเดินทางไป GLORIA OUTLETSเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ มีสินคา้และส่ิงบนัเทิงมากมายรวมอยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้แห่งน้ี ท าให้มีนกัท่องเท่ียวแวะมาอยา่งไม่ขาดสาย  อีกทั้งยงัมีจุดน่าสนใจอยา่ง ถือเป็นส่ิงท่ีโดด
เด่นและดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเยีย่มชมท่ีแห่งน้ี 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย           
  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
15.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวยีทเจท เทีย่วบินที ่VZ563 
18.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

อตัราค่าบริการ 

*** 10 ทา่น ออกเดินทาง *** 

วนัทีเ่ดินทาง 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

 
พกัเดี่ยว 

ทีน่ั่ง 

วนัที ่05-08 มกราคม 66 17,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่12 - 15 มกราคม 66 17,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่13 - 16 มกราคม 66 17,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่02 – 05 กุมภาพนัธ์ 66 16,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่03 – 06 กุมภาพนัธ์ 66 17,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่09 – 12 กุมภาพนัธ์ 66 18,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่10 – 13 กุมภาพนัธ์ 66 18,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่16 – 19 กุมภาพนัธ์ 66 18,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่17 – 20 กุมภาพนัธ์ 66 18,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่23 – 26 กุมภาพนัธ์ 66 17,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่24 – 27 กุมภาพนัธ์ 66 17,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่02 – 05 มีนาคม 66 20,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่03 – 06 มีนาคม 66 20,990.- 4,500.- 30 
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วนัที ่09 – 12 มีนาคม 66 19,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่10 – 13 มีนาคม 66 19,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่16 – 19 มีนาคม 66 19,990.- 4,500.- 30 

วนัที ่17 – 20 มีนาคม 66 19,990.- 4,500.- 30 
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