
 

~ 1 ~ 
CI-CNX1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

~ 2 ~ 
CI-CNX1 

 

 

ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,800 บาทตลอดการเดินทางเก็บที่สนามบิน 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 5,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายการทวัร ์

มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัท่ีหนึง่ 

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

จง - เฟ่ิงเจ่ียไนทม์าเก็ต 

ท่ีพกั STAY HOTEL หรือเทียบเท่า         

- - 
 

 

วนัท่ีสอง 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - วดัพระถงัซ าจัง๋ – วดัเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เถา

หยวนไนทม์าเก็ต 

 

 

- 

ท่ีพกั Tao Graden Hotel หรือเทียบเท่า         

วนัท่ีสาม 

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

อนุสรสณส์ถานเจียงไคเชค- วดัหลงซาน - ซีเหมินติง 

ท่ีพกั HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า 

✓ 

 

- 

 
วนัท่ีสี ่

DUTY FREE - อุทยานเหยห๋ลิว่ – หมู่บา้นจ่ิวเฟิน – SHEN AO RAIL BKE 

ท่ีพกั LIDO FORESTRY SPA RESORT หรือเทียบเท่า 
✓ -  

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

โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง  

12.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 852  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

16.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน นครไทเป หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองไถจง เพ่ือน าท่านสู่ เฟ่ิงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต แหล่งเส้ือผา้สไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า 

ของฝากคนท่ีท่านรกั รองเทา้ยี่หอ้ต่าง ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัพรอ้มทั้งยงัมีรา้นอาหารมากมาย 

ตั้งอยูใ่นยา่นช็อปป้ิงช่ือดงัแห่งน้ีใหท่้านไดล้องเลือกล้ิมรส  

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต ์ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั 

ที่พกั โรงแรม STAY HOTEL หรอืเทียบเท่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศช่ือดงัใหท่้านชมทศันียภาพ

ระหวา่งสองขา้งทางจากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบั

ภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนัตวัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว

ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  ‚สุริยนั-จนัทรา‛จากน้ันน าท่านขึ้ นฝัง่ชม วดัเสวียนกวงสรา้งขึ้ นในช่วงปี  

1955 ภายในวดัมีประดิษฐานของพระเสวียนจั้ง  (the Buddhist monk Xuanzang) ซ่ึงเป็นพระภิกษุท่ีมี

ช่ือเสียงในราชวงศถ์งัท่ีไดร้บัค าสัง่จากจกัรพรรดิถงัใหไ้ปประเทศอินเดียเพื่อแสวงหาพระ 

ไตรปิฎกวดัแห่งน้ีตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสุริยนั  (Sun Lake) และทะเลสาบจนัทรา  (Moon Lake) ภายใน

วดัมีรปูทองค าของพระเสวียนจั้งพรอ้มกบัขอ้ความท่ีเขียนไวว้า่  ‘ปราชญผ์ูย้ิ่งใหญ่แห่งชาติ’นอกจากน้ี

ภายนอกวดัยงัมีการสรา้งท่าเรือริมน ้าท่ีหนัหลงัใหภ้เูขานักท่องเท่ียวสามารถนัง่เรือมาลงเทียบท่ีท่าแห่งน้ี
ื

เพ่ือข้ึนบนัไดเขา้เยี่ยมชมวดัเสวียนจัง๋ได ้

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูอาหารจนีพ้ืนเมือง 

น าท่านชม วดัเหวินหวู่ ตั้งอยูด่า้นขวาของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา สรา้งขึ้ นในปี 1938 ภายในวดัมีรปูป้ัน

ของขงจ้ือและเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย)์ ซ่ึงชาวไตห้วนัเช่ือกนัวา่ หาก

ไดบ้ชูาเทพเจา้กวนอ ูจะไดป้ระสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน มีแต่คนจงรกัภกัดี หรือหากวางแผนส่ิงใดก็

จะประสบความส าเร็จตามปรารถนาจึงท าใหไ้ดร้บัความนิยมจากชาวไตห้วนั  ท่ีมาสกัการะขอพรองคเ์ทพใน

วนัที่สอง หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซ าจัง๋ - วดัเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง 

เถาหยวนไนทม์าเก็ต  

วนัแรก  สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน- เมืองไถจง - เฟิงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 
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วดัแห่งน้ี จากน้ันน าท่าน ชิมชาอู่หลง ชาขึ้ นช่ือของไตห้วนั จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง เถาหยวนไนทม์ารเ์ก็ต

เมืองไถจง เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเถาหยวนและ เป็นตลาดคนเดินท่ีมีรา้นคา้ ใหท่้านเลือกอยา่งครบ

ครนั  

 

พรอ้มกนัน้ันยงัมีอาหารและรา้นอาหารสไตลไ์ตห้วนัมากมายใหท่้านไดเ้ลือกชิม  

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 ที่พกั โรงแรม TAO GRADEN HOTEL หรอืเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่ รา้นเครื่องส าอางคน์ าท่านชมผลิตภณัฑค์วามงามท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั  จากน้ันน าท่านแวะ

ชิมพายสบัปะรด ส้ินคา้ข้ึนช่ือของไตห้วนัใหท่้านไดเ้ลือกเป็นของฝาก  จากน้ันน าท่านสู่  ตกึไทเป 101(ไม่

รวมค่าบตัรข้ึนตกึ  ชั้น 89)เพ่ือใหท่้านถ่ายรปูกบั ตึกไทเป  101 ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก  เร่ิมสรา้งเมือปี  

1997 ซ่ึงตั้งอยูใ่นใจกลางเขตพิเศษของซินอ้ี  เมืองไทเป  ประเทศไตห้วนั  ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีการพฒันาท่ีน ายุค

สมยัก่อนและสมยัใหมม่าประสมประสานกนัมาพฒันา ในปี 70 หรือเรียกวา่  ยุคของ ไทเป แมนฮลัตลั ก็วา่

ได ้และเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีดีมาก มีความสงู 101 ชั้น ซ่ึง หมายเลข 1 น้ันมาจากความหมายวา่  ความเป็น

วนัที่สาม        ไทเป -รา้นเครื่องส าอางค ์- ชิมพายสบัปะรด - ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตกึชั้น 89) - 

อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค - วดัหลงซาน - ซีเหมินตงิ 
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มงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มีความกา้วหนา้ทาง  High Technology จึงน ามารวมกนั  

คือ ความกา้วหนา้ทางดา้น Technology ท่ีดีท่ีสุด   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 

จากนั้นน าท่านชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานท่ีตั้งอยูต่รงใจกลางของเมืองไทเปท่ีมีพื้นท่ี  2,500 
ตารางกิโลเมตรแห่งน้ีถูกตกแต่งและประดบัเป็นอยา่งดีโดยตวัอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างข้ึนมาตามแบบ
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ บนัไดทั้งส่ีดา้นถูกสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียปิต์  หลงัคาสีน ้า
เงิน รวมทั้งยงัมีสวนดอกไมสี้แดง   ท่ีเป็นการแสดงออกทางสัญลกัษณ์ใหเ้ห็นถึงอิสรภาพ  ความเท่าเทียม  และ
ความเป็นหน่ึงเดียวกนั  ตามสีของธงชาติไตห้วนั  จากนั้นน าท่านชม วดัหลงซาน  วดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดอีกแห่ง  ตั้งอยูใ่นยา่นเมืองเก่า  มีอายปุระมาณ  300 ปี สร้างข้ึนโดยชาวฝเูจ๊ียน  ช่วง ปี ค.ศ. 1738จากน้ันน า
ท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินตงิ  หรือท่ีคนไทยเรียกวา่  สยามสแควรเ์มืองไทย  มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนดเ์นม

สไตลว์ยัรุ่น  กระเป๋า  ของฝากคนท่ีท่านรกั  รองเทา้ยี่หอ้ต่าง  อาทิ Onisutka Tiger  แบรนดด์งัของญ่ีปุ่น  

รวมทั้งยี่หอ้ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ที่พกั โรงแรม HOTEL PAPA WHALE หรอืเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือส้ินคา้แบรนดด์งัมากมาย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

อุทยานเหยห๋ล่ิวสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไตห้วนัแหลมทอดยาวออกไปนอกทะเล  ยาว 1,700 

เมตรมีอายุนับลา้นปีเป็นแนวหินปนูท่ีเกิดจากลมทะเลท าใหเ้กิดการผุกร่อนเปล่ียนแปลงรปูทรงจนแปลกตา  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านสมัผสับรรยากาศ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง 

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

น ้าแรส่ว่นตวั    

             ในหอ้งพกั 
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จ่ิวเฟ่ินเคยเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง 

เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนัพรอ้มกนัน้ันยงัมีรา้นอาหารมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูร่ ะหวา่ง

ทานเดิน ซ่ึงถือวา่จ่ิวเฟ่ินเป็นท่ีรวมอาหารพ้ืนเมืองท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งหา้มพลาดท่ีจะแวะชิมอาหารบนจ่ิวเฟ่ิน

แห่งน้ีถึงเวลานัดพบน าท่านเดินทางสู่SHEN AO RAIL BILK เป็นการป่ันจกัรยานบนรางรถไฟ การป่ันเรลไบค์

เป็นการป่ันไปพรอ้มกบัรบัชมธรรมชาติสองฝัง่ทาง 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพระกระโดดก าแพง 

ที่พกั โรงแรม LIDO FORETRY SPA RESORT หรือเทียบเท่าแชน่ ้าแร่ส่วนตวั ณ หอ้งพกั 

  น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

08.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เท่ียวบินท่ี CI851 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
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อตัราค่าบรกิาร 

*** 10 ท่าน ออกเดินทาง *** 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเด่ียว 

03-07กุมภาพนัธ ์66 21,990 5,300 

10-14 กุมภาพนัธ ์66 22,990 5,300 

17-21 กุมภาพนัธ ์66 22,990 5,300 

03-07มีนาคม 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 

12-16พฤษภาคม 66 23,990 5,300 

19-23พฤษภาคม 66 23,990 5,300 
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19-23พฤษภาคม 66 23,990 5,300 

26-30พฤษภาคม 66 23,990 5,300 

02-06มิถุนายน66 23,990 5,300 

09-13มิถุนายน66 23,990 5,300 

16-20มิถุนายน66 23,990 5,300 
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