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วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,800 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 6,000 บาท 

 

 

 

21.40 น. พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน THAI 

LION AIR โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 

รายการทวัร ์ มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัที่หนีง่ สนามบินดอนเมือง    

วนัที่สอง 

สนามบินดอนเมือง  SL 7394 (00.40 – 05.30 ) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน  - 

อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค – นัง่รถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – 

ศาลเจา้ฉางชุน - อุโมงคน์กนางแอ่น - สะพานซ่ือมู่ - เมืองเจียวซี -แช่น ้าแร่ในโรงแรม  

 SUN HOT SPRING หรือเทียบเท่า         

 

 

   

 

วนัที่สาม 
หนานโถว – วดัเหวินหวู ๋– ทะเลสาบสุริยนัจันทรา -  วดัพระถงัซ าจั๋ง – เมืองเจียอ้ี 

 

 

 

 ROYAL JIAYI HOTEL หรือเทียบเท่า          

วนัที่สี ่

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นัง่รถไฟโบราณ - SHIN SEI GREEN WATER WAY – 

ศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรมแห่งชาติไถจง ✓ 

 

 

 HETI TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า          

วนัที่หา้ 
เมืองไทเป - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น 89) - วดัหลงซาน - ซีเหมินติง 

 HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า 
✓ - - 

วนัที่หก 
สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง SL 7394 (06.30 – 09.30) 
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วนัทีส่อง ท่าอากาศยานดอนเมือง – เถาหยวน ไทเป - อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค – นัง่รถไฟสูเ้มืองฮวาเหลียน   

                       อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ศาลเจา้ฉางชุน - อุโมงคน์กนางแอ่น - สะพานซ่ือมู่ - เมืองเจียวซี  

                       แช่น ้าแรใ่นโรงแรม 

 

 

 

 
00.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 7394  

(บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

05.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรบัอากาศรอรบั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค  อนุสรณส์ถานท่ีตั้งอยูต่รงใจกลางของเมืองไทเปท่ีมีพื้ นท่ี 2,500 

ตารางกิโลเมตรแห่งน้ีถูกตกแต่งและประดบัเป็นอยา่งดี โดยตวัอาคารของอนุสรณส์ถานถูกสรา้งขึ้ นมาตาม

แบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บนัไดทั้งสี่ดา้นถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต ์

หลงัคาสีน ้าเงิน รวมทั้งยงัมีสวนดอกไมส้ีแดง  ท่ีเป็นการแสดงออกทางสญัลกัษณใ์หเ้ห็นถึงอิสรภาพ ความ

เท่าเทียม และความเป็นหน่ึงเดียวกนั ตามสีของธงชาติไตห้วนั สถานท่ีแห่งน้ีนอกจากจะเป็นแลนดม์ารค์อนั

ส าคญัของไทเปที่มีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยียนอยา่งไม่ขาดสายแลว้ ยงัเป็นโรงละครแห่งชาติและสถานท่ี

ส าหรบัจดัคอนเสิรต์ ของไตห้วนัท่ีมีการแสดงจากศิลปินและนักรอ้งชื่อดงัมากมายใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ร่วม

ตลอดทั้งปี  

จากน้ันน าท่าน นัง่รถไฟเดินทางสู่เมืองฮัวเหลียน ใหท้่านไดช้มทิวทศัน์ระหวา่งการเดินทาง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร เมนูอาหารจีนพ้ืนเมือง 

                    น าท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรู่เก๋อ  ตั้งอยูใ่นบริเวณรอยต่อของอ าเภอ ฮวัเหลียน อ าเภอ    

                    ไถจง และอ าเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางดา้นตะวนัออกของเกาะไตห้วนั น าทางชม ศาลเจา้ฉางชุน ซึ่ง 

                    เป็นศาลเจา้ท่ีตั้งอยูเ่หนือน ้าตกริมผา จากน้ันน าท่านชม อุโมงคน์กนางแอ่น โดยเกิดจากการกดัเซาะของ 

                    แม่น ้าและน ้าใตดิ้นเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นโพรงถ ้าเล็กๆ ตามหน้าผาหินอ่อนมากมาย อีกทั้งมีฝูงนก 

                    นางแอ่น บินมาท ารงับริเวณหน้าผาเป็นจ านวนมาก จึงกลายเป็นท่ีมาของชื่อ “ถ ้านกนางแอ่น” ท่ีสามารถ 

                    ดึงดูดใหนั้กท่องเท่ียวและนักดูนกจากทัว่โลกมาเยี่ยมชมอยูไ่ม่ขาดสาย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเจียวซี 

ค า่  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร เมนูอาหารจีนพ้ืนเมือง       

                    ที่พกั โรงแรม SUN HOT SPRING 4 *หรือเทียบเท่า 

                    ใหท้่านไดแ้ช่น ้าแร่ภายในหอ้งพกั 
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดงัใหท้่านชมทศันียภาพ

ระหวา่งสองขา้งทาง น าท่านชม วดัเหวินหวู่ ตามต านานเล่าวา่ในสมยัก่อน ชาวบา้นกลวัว่าน ้าจาก

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จะทะลกัเขา้มาท่วมวดัหลงเฟิง (Longfeng Temple) และวดัโฝวกวงซนั (Huatang 

of Shuishotsun) จึงสรา้งวดัเหวินอู่ขึ้ น แลว้รวมวดัทั้งสองแห่งไวใ้นวดัเหวินอู่เพียงแห่งเดียว และสรา้ง

ก าแพงใหแ้ข็งแรงยิ่งขึ้ น เพื่อรบัมือกบัน ้าจากทะเลสาบสุริยนัจนัทราท่ีหนุนขึ้ นสูง วดัเหวินอู่ตั้งอยูด่า้นขวา

ของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา สรา้งขึ้ นในปี 1938 ภายในวดัมีรูปป้ันของขงจื้ อและเทพกวนอู (เทพเจา้แห่ง

ปัญญา และเทพเจา้แห่งความซื่อสตัย)์ ซึ่งชาวไตห้วนัเชื่อกนัวา่ หากไดบู้ชาเทพเจา้กวนอู จะไดป้ระสบ

ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน มีแต่คนจงรกัภกัดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความส าเร็จตาม

ปรารถนาจึงท าใหไ้ดร้บัความนิยมจากชาวไตห้วนั ท่ีมาสกัการะขอพรองคเ์ทพในวดัแห่งน้ี 

จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึ่งมีความงดงามราวกบัภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทรเ์สี้ ยว ซึ่งเป็น

ท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา”   

วนัที่สาม หนานโถว – วดัเหวินหวู ๋– ทะเลสาบสุริยนัจันทรา -  วดัพระถงัซ าจั๋ง - เมืองเจียอ่ี  
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จากน้ันน าท่านขึ้ นฝั่งชม วัดเสวียนกวง (วัดพระถงัซมัจัง๋) สรา้งข้ึนในช่วงปี 1955 ตั้งอยูใ่นพื้ นท่ีห่างจาก

วดัเสวียนจั้ง (Xuanzang Temple) ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในวดัมีประดิษฐานของพระเสวียนจั้ง (the 

Buddhist monk Xuanzang) ซึ่งเป็นพระภิกษุท่ีมีชื่อเสียงในราชวงศถ์ัง ท่ีไดร้บัค าสัง่จากจกัรพรรดิถงั ใหไ้ป

ประเทศอินเดียเพื่อแสวงหาพระไตรปิฎก 

วดัแห่งน้ีตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสุริยนั (Sun Lake) และทะเลสาบจนัทรา (Moon Lake) ภายในวดัมีรูป

ทองค าของพระเสวียนจั้งพรอ้มกบัขอ้ความท่ีเขียนไวว้า่ ‘ปราชญผ์ูย้ิ่งใหญ่แห่งชาติ’ นอกจากน้ีภายนอกวดัยงั

มีการสรา้งท่าเรือริมน ้าท่ีหนัหลงัใหภู้เขา นักท่องเท่ียวสามารถนัง่เรือมาลงเทียบท่ีท่าแห่งน้ี
ื
 เพื่อข้ึนบนัได

เขา้เยี่ยมชมวดัเสวียนจั้งได ้

 

 
 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนพ้ืนเมือง 

                    หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัเสร็จ น าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้  ซึ่งเป็นเมืองท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขา 

                     และทะเลถือเป็นเมืองเดียวในไตห้วนัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

ค า่  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนพ้ืนเมือง 

ที่พกั โรงแรม ROYAL JIAYI HOTEL 4 *หรือเทียบเท่า 

 



[Type here] 

 

~ 6 ~ 
SL-TPE2 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตั้งอยูใ่นเขตเมืองเจียอี้  ทาง

ตอนกลางของไตห้วนั ครอบคลุมพื้ นท่ีถึง 1,400 เฮกเตอร ์จุดเด่นอยูท่ี่ภูเขาอาลีซาน สูงประมาณ 2,200 

เมตรจากระดบัน ้าทะเล ท าใหบ้รรยากาศรอบอุทยานเย็นสบาย มีอุณหภูมิราว 10.6 องศาเซลเซียสเท่าน้ัน 

ดว้ยทศันียภาพที่สวยงามและอากาศท่ีดี ท าใหอุ้ทยานแห่งน้ีไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวมากมาย 

จากน้ันใหท้่านไดนั้ง่ รถไฟโบราณ ซึ่งเอกลกัษณข์องอาลีซาน  สมัผสัอากาศเย็นสบายร่มร่ืนภายในอุทยาน 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นัง่รถไฟโบราณ – SHIN SEI GREEN WATER WAY – ศูนยศ์ิลปะและ

วฒันธรรมแห่งชาติไถจง 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนพ้ืนเมือง 

          จากน้ันน าท่านชม SHIN SEI GREEN WATER WAY รฐับาลเมืองไถจงและส านักอนุรกัษ์น ้าไดจ้ดัระเบียบ

ใหม่อีกครั้ง ท าให ้Central District และ ASEAN Plaza มีชีวิตชีวามาก สามารถดูแมงกะพรุนลอยในเวลา

กลางคืนคลองน ้าสีเขียวสะอาดตา ส่วนน้ีสามารถเดินถ่ายรูปไดย้าวประมาณ 600 เมตร แต่แม่น ้ากรีนยาว 

6 กิโลเมตร แม่น ้ากรีนไดร้บัการปรบัปรุงใหม่และเชื่อมต่อกบัทะเลสาบสุริยนัจนัทราในสวนสาธารณะไทจง 

จากนั้นน าท่านชม ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง พาท่านถ่ายรูปสุดชิคดา้นหนา้แลนดม์าร์คแห่งใหม่
ของเมืองไถจง ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีการก าหนดเขตระยะท่ี 7 ของเขตซีถุน เมืองไถจง เป็นพื้นท่ีแสดงสาธารณะขนาด
ใหญ่ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวญ่ีปุ่ นช่ือโทโย อิโตะ ผูช้นะรางวลัพริตซ์เกอร์ ออกแบบภายใตแ้นวคิดร่วม
สมยั ประหยดัพลงังานแนวใหม่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูสุก้ี เชียนเย ้

                    ที่พกั โรงแรม HETI TAICHUNG HOTEL 3.5 *หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าหลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ไทเป เพื่อน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึน้ตึก ช้ัน 89)  ใหท้่าน
ไดถ้่ายรูปกบั ตึกไทเป 101 เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เร่ิมสร้างเมือปี 1997 ซ่ึงตั้งอยูใ่นใจกลางเขต
พิเศษของซินอ้ี เมืองไทเป  ประเทศไตห้วนั ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีการพฒันาท่ีน ายคุสมยัก่อนและสมยัใหม่มาประสม
ประสานกนัมาพฒันา ในปี 70 หรือเรียกวา่ ยคุของ ไทเป แมนฮลัตลั ก็วา่ได ้และเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีดีมาก มี
ความสูง 101 ชั้น ซ่ึง หมายเลข 1 นั้นมาจากความหมายวา่ ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล 
และ มีความกา้วหนา้ทาง High Technology จึงน ามารวมกนั คือ ความกา้วหนา้ทางดา้น Technology ท่ีดีท่ีสุด 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 

หลงัอาหารน าท่านชม วัดหลงซาน เป็นศาลเจา้จีนเก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่นเขตวานหวั กรุงไทเป ไตห้วนั สรา้งขึ้ น

โดยผูท่ี้อพยพมาจากฝูเจียนในช่วงราชวงศช์ิง ราวปี ค.ศ. 1738 โดยสรา้งขึ้ นเพื่อถวายสกัการะแด่เจา้แม่

กวนอิมและม่าจอ้โป๋ และเป็นวดัมหายาน รวมถึงลทัธิเต๋า เช่นกนัซึ่งการรวมความเชื่อในศาสนสถานเดียว

แบบน้ีเป็นลกัษณะพิเศษของศาลเจา้แบบไตห้วนัวดัหลงซานเป็นวดัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศช์ิง ที่มีความ

สวยงามและมีคุณค่าทางประวติัศาสตรเ์ป็นอยา่งมาก ท่ีน่ีเต็มไปดว้ยรูปแกะสลกัมากมาย มีเสาคู่มงักร

ทองแดงอนัโดดเด่นท่ีประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ท่ีโถงกลาง นอกจากน้ี วดัหลงซานยงัประดิษฐาน

พระพุทธรูปและเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิไวห้ลายองค ์ท าใหช้าวไตห้วนัและชาวต่างชาติต่างพากนัมาเยี่ยมชมและ

สกัการะอยูเ่ป็นประจ า จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์

เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้ อผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั รองเทา้ยี่หอ้ต่าง อาทิ 

วนัที่หา้ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น 89) – วดัหลงซาน - ซีเหมินติง 

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%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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Onisutka Tiger  แบรนดด์งัของญี่ปุ่ น รวมทั้งยี่หอ้ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วน

ของราคาท่ีประเทศไตห้วนัถือวา่ถูกท่ีสุด ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูพระกระโดดก าแพง 

                    ที่พกั โรงแรม PAPA WHALE HOTEL 4 *หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบ กล่อง 

น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน 

06.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไลออ้นแอร ์เที่ยวบินที่ SL 7395 

(บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

09.30 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

                              

วนัหก  ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง                            
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อตัราค่าบริการ 

*** 10 ทา่น ออกเดินทาง *** 

 

มาตรการเดินทางเขา้ไตห้วนั ส าหรบัชาวไทย 2565 

ศูนยบ์ญัชาการแพร่ระบาดไตห้วนั (CDC) ไดป้ระกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเขา้ส าหรบั 

ชาวไทย ระยะที่ 2 ดงัน้ี  

ระยะที่ 2 เริ่ม 13 ตุลาคม 2565 โดยผูเ้ดินทางเขา้ตอ้งปฏิบติัตนดังต่อไปน้ี  

ควบคุมจ านวนผูเ้ดินทางเขา้ โดยสามารถเขา้ได ้150,000 คนต่อสปัดาห ์   

ยกเวน้การกกัตวั แต่ยงัคงตอ้งเฝ้าสงัเกตอาการดว้ยตนเอง 0+7 วนั    

ส าหรบัผูท่ี้ไม่มีอาการ สามารถโดยสารขนส่งสาธารณะหลงัจากเดินทางมาถึงไตห้วนัไดท้นัที 

  

ส าหรบัชาวไทยยงัสามารถเดินทางเขา้ไตห้วนัไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งยื่นขอวีซ่า อยา่งไรก็ตาม ทาง CDC ก็ขอความ

ร่วมมือใหผู้เ้ดินทางปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเช่นเดิม 

ขอ้มูล : https://www.cdc.gov.tw/En 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

 

พกัเดี่ยว 
ที่นัง่ 

วนัที่ 29 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 32,990.- 6,700.- 35 

วนัที่ 30 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66 32,990.- 6,700.- 35 

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