
 

 

อิคคิว 4 วัน 2 คืน  

 

ไต้หวัน อิคคิว ชมจนัทร์  

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซมัจ๋ัง – วัดเหวินอู่ 

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 

ช้อปป้ิงตลาดฟ่งเจ่ีย และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 

บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น ้าหนักกระเป๋า 20 KG 

พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 

วันที ่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง 

2  สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจนัทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อป
ปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

3  เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – 
เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซ่ือ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง 



 

 

4  สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

20 - 23 Nov 2018  11,111  11,111 11,111 6,000 3,000 

27 - 30 Nov 2018  11,111  11,111 11,111 6,000 3,000 

11 - 14 Dec 2018  11,111  11,111 11,111 6,000 3,000 

23 - 26 Dec 2018  11,333  11,333 11,333 6,000 3,000 

15 - 18 Jan 2019  11,111  11,111 11,111 6,000 3,000 

22 - 25 Jan 2019  11,111  11,111 11,111 6,000 3,000 

29 Jan - 01 Feb 2019  11,111  11,111 11,111 6,000 3,000 

12 - 15 Feb 2019  11,111  11,111 11,111 6,000 3,000 

19 - 22 Feb 2019  11,111  11,111 11,111 6,000 3,000 

26 Feb - 01 Mar 2019  11,111  11,111 11,111 6,000 3,000 

05 - 08 Mar 2019  11,111  11,111 11,111 6,000 3,000 

12 - 15 Mar 2019  11,111  11,111 11,111 6,000 3,000 

19 - 22 Mar 2019  11,111  11,111 11,111 6,000 3,000 

26 - 29 Mar 2019  11,111  11,111 11,111 6,000 3,000 



 

 

รายละเอียดทัวร์ 

วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง 

23.45 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 -8 อาคารผู้โดยสารขา
ออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความ
สะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจนัทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา –  
ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

03.10 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินThai Lion Airเที่ยวบินที่ SL398 

(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบนิประมาณ 4 ชั่วโมง) 

08.00 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอ
ต้อนรับ (เวลาท่ีไต้หวันเร็วกว่าไทย1 ช่ัวโมง) ไต้หวันเป็นเกาะท่ีมีพื นท่ีเล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่า ตั งอยู่ห่างจากฝ่ังด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และชานม ชานมขึ้นชื่อของไต้หวันที่ไม่ควรพลาด 
 

น้าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นทะเลสาบน ้าจืดธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะ
ไต้หวัน  ตั งอยู่กลางภูเขาในเมืองมณฑลหนานโถว (Nantou City) พื นท่ีตอนกลางของเกาะ มี
เกาะท่ีมีช่ือว่า กวง หวา เต่า ซึ่งเป็นเกาะท่ีเล็กตั งอยู่กลางทะเลสาบ ด้านทิศเหนือของทะเลสาบมี
รูปทรงคล้ายพระอาทิตย์ ส่วนด้านทิศใต้นั นมีรูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี ยว จึงถูกขนานนามว่า 
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา มี ช่ือ เสียงด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น 
“สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือมีพื นน ้าสีฟ้าอมเขียว ส่องประกายพร้อมฉากหลังเป็น
ภูเขาสูงอุดมไปด้วยพื นท่ีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทั งป ี

จากนั นน้าท่านสักการะอัฐิของพระถังซัมจ๋ัง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ตั งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบ
สุริยันจันทรา ซึ่งแต่เดิมอัฐิของพระถังซัมจ๋ังได้ถูกญีปุ่นยึดครองไปตั งแต่สมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่น
กับจีน ปัจจุบันได้มีการตกลงให้แบ่งส่วนหนึ่งไว้ที่ญี่ปุ่นเพื่อให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักพระถังซัมจ๋ังบ้างและ
อีกส่วนนึงน้ากลับมาไว้ที่ไต้หวัน 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 

จากนั นน้าท่านสู่ วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนกู ตั งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาปสุริยันจันทรา เป็นวัด
ศักด์ิสิทธิ์ของชาวไต้หวัน ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื อเทพเจ้าแห่งปัญญา 
และเทพกวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าท่ีมีอุปนิสัยเป็นรักษาค้าพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาว
ไต้หวันจึงนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เช่ือกันว่าบารมีของท่านสามารถ ขจัดภูตผีปีศาจ 
แคล้วคลาดจากอันตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ลักษณะของวัดมีความคล้ายคลึงกับ
พระราชวังต้องห้ามกู้กงของเมืองปักกิ่งทั งรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตัววิหารใหญ่แบ่งออกเป็น
สามชั นและมีวิหารเล็กโอบล้อมอยู่ด้านข้าง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ท่ีตั งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่า
ตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน 

จากนั นน้าท่าน แวะชิมชาและช็อปชาไต้หวัน ก่อนจะน้าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เป็นเมอืงท่ีได้
ขึ นช่ือว่าเป็นเมืองท่ีสะอาดเรียบร้อยท่ีสุดในไต้หวันจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้าน
เหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงท้าให้เมืองนี มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา 

จากนั นน้าท่านไป ช๊อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ฝงเจ๋ียไนท์มาเก็ตเป็นตลาดท่ีมีมานานกว่า 
100 ปี เป็นตลาดกลางคืนท่ีคึกคักมีทั งวัยรุ่นไต้หวันและนักท่องเท่ียวต่างชาติหลังไหลเข้ามา มี
สินค้าส้าหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นเนื่องจากตั งอยู่ใกล้มหาลัยฝงเจีย เป็นตลาดคนเดินท่ี
จ้าหน่ายสินค้าครบครันทั งเสื อผ้า เครื่องส้าอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูท่ีขึ นช่ือของ
ท่ีนี่ได้แก่ ชานมไข่มุก ไก่ทอดDevil กุนเชียง  สเต็กเนื อ และเต้าหู้เหม็น รวมไปถึงรองเท้าแบรน์
ดัง โดย Onitsuka Tiger, Nike, New Balance เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช๊อป
ปิ้ง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

พักท่ี  โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

 



 

 

วันที่ 3 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – 
เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซ่ือ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

น้าท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตั งอยู่ทางตอนเหนือ แม้จะเป็นเมืองเล็กแต่
เป็นเมืองท่ีเจริญท่ีสุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และ
การท่องเท่ียว น้าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมช่ือดังประจ้าชาติ
ของไต้หวันท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ 
นอกจากนี ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือก
ซื อเป็นของฝากกลับบ้าน 

จากนั น  น้าท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานท่ีหลักท่ีต้องมาของเมืองไทเป และยังเป็นสัญลักษณ์ของ
ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ นตั งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร้าลึกและเทิดทูน อดีต
ประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผู้พัฒนาความเจริญให้กับไต้หวันให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ โดยตัว
อาคารมีสีขาว 4 ด้าน และมีหลังคาทรง 8 เหล่ียมตามสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั งสง่าอยู่
ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และด้านหน้ามีบันไดจ้านวน 89 ขั น เท่ากับอายุของท่าน
ประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปปั้นส้าริดของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้2 
นาย นอกจากนั นยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวม
ไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไว้จัดแสดงอีกด้วย  

จากน้านั นท่านสู่ ศูนย์ศิลปะฮวาซาน เดิมทีเป็นโรงงานผลิตไวน์และบุหรี่แต่ปัจจุบันถูกปรับโฉม
ให้กลายเป็นพื นท่ีส้าหรับจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งผสมความเก่าเรโทรกับ
ผลงานศิลปะสมัยใหม่ จนกลายเป็นแหล่งเดินเล่นยอดนิยม นอกจากนี ยังมีโรงภาพยนตร์ SPOT 
Huashan แกลเลอรี่ ลานแสดงดนตรี ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านเสื อผ้า ร้านของท่ีระลึก ให้ได้มาช้อป
กันแบบเพลินๆ และยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ มากมาย จนท้าให้ท่ีนี่กลายเป็นสถานท่ีถ่ายภาพพรีเว้ดดิ ง
ยอดนิยมของคู่รักชาวไทเป 

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนั น  น้าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชม
วิวชั้น 89 ท่านใดต้องการขึ้นชมวิวกรุณาติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึ้นประมาณ 600 
NTD)เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับท่ี 2 ของโลก ตึกไทเปมีทั งหมด 101 ชั นตาม
ช่ือ ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท้าหน้าท่ีกันการส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิด



 

 

แผ่นดินไหว ด้านข้างตึกจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าท่ีขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหาร
ต่างๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

น้าท่านแวะชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั งแบบสร้อยข้อมือ และ
สร้อยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง 
เป็นเครื่องประดับล ้าค่าของคนไต้หวันมาตั งแต่ในอดีต 

เดินทางสู่ วัดหลงซานซ่ือ วัดนี เป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาวัดทั งหมดในเมืองไทเป ก่อตั งขึ น
เมื่อปี ค.ศ. 1738 มีอายุราว300 ปี สร้างขึ นเพื่ออุทิศแด่เจ้าแม่กวนอิมท่ีเป็นองค์พระประธานหลัก
ของวัด ผู้เป็นท่ีเคารพ และศรัทธาของชาวพุทธศาสนิกชน ด้านหลังของศาลเจ้าแม่ยังมีเทพเจ้า
ต่าง ๆ ของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ ผู้ ท่ี เคารพศรัทธาได้มากราบไหว้  นอกจากนั นยังมี
สถาปัตยกรรมท่ีวิจิตรงดงามควรค่าแต่การเท่ียวชมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานหินแกะสลัก งาน
ไม้ท่ีวางประดับ และตกแต่งไว้อย่างสวยงาม 

น้าท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง เป็นแหล่งช้อปป้ิงยิดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน หากเปรียบกับบ้านเรา
ก็เหมือนบริเวณสยามนั นเอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมแฟช่ันต่าง ๆ ท่ีเป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่น
ชาวไต้หวันมารวมกันไว้ท่ีนี่ และนอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเสื อผ้า เครื่องประดับ เครื่องส้าอางค์ 
สารพัดแฟช่ันแล้ว ถนนแห่งนี ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารช่ือดังต่างๆ ทั งอาหารในสไตล์ชาวไต้หวัน
และอาหารนานาชาติ เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศัย 

พักท่ี  โรงแรม BALEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

 

 

 

 



 

 

วันที่ 4 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

10.45 น.  น าคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบนิที่ SL399 

(ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

13.35 น.  ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

หมายเหตุ 

*ค่าบริการข้างต้นรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น และยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ินท่าน
ละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  ที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*ในส่วนหัวหน้าทัวร์ 

แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


