[Type here]

SL-TPE2

~1~

[Type here]

รายการทัวร์

มื้ ออาหาร

วันที่
เช้า

กลางวัน

คา่

-

-

วันที่หนีง่ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

วันที่สาม

วันที่สี่

วันที่หา้
วันที่หก

สนามบินดอนเมือง SL 7394 (00.40 – 05.30 ) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน อนุสรณ์สถานเจี ยงไคเชค – นังรถไฟสู
่
่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ –
ศาลเจ้าฉางชุน - อุโมงค์นกนางแอ่น - สะพานซื่อมู่ - เมืองเจียวซี -แช่น้ าแร่ในโรงแรม
 SUN HOT SPRING หรือเทียบเท่า
หนานโถว – วัดเหวินหวู ๋ – ทะเลสาบสุริยนั จันทรา - วัดพระถังซาจั๋ง – เมืองเจี ยอี้
 ROYAL JIAYI HOTEL หรือเทียบเท่า
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นังรถไฟโบราณ
่
- SHIN SEI GREEN WATER WAY –
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง
 HETI TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองไทเป - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้ นตึกชั้น 89) - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
 HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า
สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง SL 7394 (06.30 – 09.30)

✓
✓

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,800 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 6,000 บาท
วันแรก
21.40 น.

SL-TPE2

ท่าอากาศยานดอนเมือง
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI
LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

~2~

[Type
วันทีส่ here]
อง

ท่าอากาศยานดอนเมือง – เถาหยวน ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – นั ่งรถไฟสูเ้ มืองฮวาเหลียน
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ศาลเจ้าฉางชุน - อุโมงค์นกนางแอ่น - สะพานซื่อมู่ - เมืองเจียวซี
แช่น้ าแร่ในโรงแรม

00.40 น.
05.30 น.
เช้า

เที่ยง

คา่

SL-TPE2

ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 7394
(บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุ สรณ์สถานที่ต้งั อยูต่ รงใจกลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500
ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ ถูกตกแต่งและประดับเป็ นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุ สรณ์สถานถูกสร้างขึ้ นมาตาม
แบบสถาปั ตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ดา้ นถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็ นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์
หลังคาสีน้ าเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง ที่เป็ นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความ
เท่าเทียม และความเป็ นหนึ่ งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน สถานที่แห่งนี้ นอกจากจะเป็ นแลนด์มาร์คอัน
สาคัญของไทเปที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสายแล้ว ยังเป็ นโรงละครแห่งชาติและสถานที่
สาหรับจัดคอนเสิรต์ ของไต้หวันที่มีการแสดงจากศิลปิ นและนักร้องชื่อดังมากมายให้ผูส้ นใจได้เข้าร่วม
ตลอดทั้งปี
จากนั้นนาท่าน นั ่งรถไฟเดินทางสู่เมืองฮัวเหลียน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ระหว่างการเดินทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนพื้ นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรู่เก๋อ ตั้งอยูใ่ นบริเวณรอยต่อของอาเภอ ฮัวเหลียน อาเภอ
ไถจง และอาเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน นาทางชม ศาลเจ้าฉางชุน ซึ่ง
เป็ นศาลเจ้าที่ต้งั อยูเ่ หนื อน้ าตกริมผา จากนั้นนาท่านชม อุโมงค์นกนางแอ่น โดยเกิดจากการกัดเซาะของ
แม่น้ าและน้ าใต้ดินเป็ นเวลานาน จนเกิดเป็ นโพรงถ้าเล็กๆ ตามหน้าผาหินอ่อนมากมาย อีกทั้งมีฝูงนก
นางแอ่น บินมาทารังบริเวณหน้าผาเป็ นจานวนมาก จึงกลายเป็ นที่มาของชื่อ “ถ้านกนางแอ่น” ที่สามารถ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและนักดูนกจากทัว่ โลกมาเยี่ยมชมอยูไ่ ม่ขาดสาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเจียวซี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนพื้ นเมือง
ที่พกั โรงแรม SUN HOT SPRING 4 *หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้แช่น้ าแร่ภายในห้องพัก
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หนานโถว – วัดเหวินหวู ๋ – ทะเลสาบสุริยนั จันทรา - วัดพระถังซาจั๋ง - เมืองเจี ยอี่

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดังให้ท่านชมทัศนี ยภาพ
ระหว่างสองข้างทาง นาท่านชม วัดเหวินหวู่ ตามตานานเล่าว่าในสมัยก่อน ชาวบ้านกลัวว่าน้ าจาก
ทะเลสาบสุริยนั จันทรา จะทะลักเข้ามาท่วมวัดหลงเฟิ ง (Longfeng Temple) และวัดโฝวกวงซัน (Huatang
of Shuishotsun) จึงสร้างวัดเหวินอู่ขนึ้ แล้วรวมวัดทั้งสองแห่งไว้ในวัดเหวินอู่เพียงแห่งเดียว และสร้าง
กาแพงให้แข็งแรงยิ่งขึ้ น เพื่อรับมือกับน้ าจากทะเลสาบสุริยนั จันทราที่หนุ นขึ้ นสูง วัดเหวินอู่ต้งั อยูด่ า้ นขวา
ของทะเลสาบสุริยนั จันทรา สร้างขึ้ นในปี 1938 ภายในวัดมีรูปปั้ นของขงจื้ อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่ง
ปั ญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบ
ความสาเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสาเร็จตาม
ปรารถนาจึงทาให้ได้รบั ความนิ ยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้
จากนั้นนาท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ ยว ซึ่งเป็ น
ที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยนั -จันทรา”
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จากนั้นนาท่านขึ้ นฝั ่งชม วัดเสวียนกวง (วัดพระถังซัมจั ๋ง) สร้างขึ้ นในช่วงปี 1955 ตั้งอยูใ่ นพื้ นที่ห่างจาก
วัดเสวียนจั้ง (Xuanzang Temple) ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในวัดมีประดิษฐานของพระเสวียนจั้ง (the
Buddhist monk Xuanzang) ซึ่งเป็ นพระภิกษุ ที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ถัง ที่ได้รบั คาสัง่ จากจักรพรรดิถงั ให้ไป
ประเทศอินเดียเพื่อแสวงหาพระไตรปิ ฎก
วัดแห่งนี้ ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสุริยนั (Sun Lake) และทะเลสาบจันทรา (Moon Lake) ภายในวัดมีรูป
ทองคาของพระเสวียนจั้งพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้วา่ ‘ปราชญ์ผูย้ ิ่งใหญ่แห่งชาติ ’ นอกจากนี้ ภายนอกวัดยัง
มีการสร้างท่าเรือริมน้ าที่หนั หลังให้ภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถนัง่ เรือมาลงเทียบที่ท่าแห่งนี้ ื เพื่อขึ้ นบันได
เข้าเยี่ยมชมวัดเสวียนจั้งได้

เที่ยง

คา่

SL-TPE2

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้ นเมือง
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ นาท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็ นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา
และทะเลถือเป็ นเมืองเดียวในไต้หวันที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้ นเมือง
ที่พกั โรงแรม ROYAL JIAYI HOTEL 4 *หรือเทียบเท่า
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อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั ่งรถไฟโบราณ – SHIN SEI GREEN WATER WAY – ศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรมแห่งชาติไถจง
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตั้งอยูใ่ นเขตเมืองเจียอี้ ทาง
ตอนกลางของไต้หวัน ครอบคลุมพื้ นที่ถึง 1,400 เฮกเตอร์ จุดเด่นอยูท่ ี่ภูเขาอาลีซาน สูงประมาณ 2,200
เมตรจากระดับน้ าทะเล ทาให้บรรยากาศรอบอุทยานเย็นสบาย มีอุณหภูมิราว 10.6 องศาเซลเซียสเท่านั้น
ด้วยทัศนี ยภาพที่สวยงามและอากาศที่ดี ทาให้อุทยานแห่งนี้ ได้รบั ความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวมากมาย
จากนั้นให้ท่านได้นัง่ รถไฟโบราณ ซึ่งเอกลักษณ์ของอาลีซาน สัมผัสอากาศเย็นสบายร่มรื่นภายในอุทยาน
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้ นเมือง
จากนั้นนาท่านชม SHIN SEI GREEN WATER WAY รัฐบาลเมืองไถจงและสานักอนุ รกั ษ์น้ าได้จดั ระเบียบ
ใหม่อีกครั้ง ทาให้ Central District และ ASEAN Plaza มีชีวิตชีวามาก สามารถดูแมงกะพรุนลอยในเวลา
กลางคืนคลองน้ าสีเขียวสะอาดตา ส่วนนี้ สามารถเดินถ่ายรูปได้ยาวประมาณ 600 เมตร แต่แม่น้ ากรีนยาว
6 กิโลเมตร แม่น้ ากรีนได้รบั การปรับปรุงใหม่และเชื่อมต่อกับทะเลสาบสุริยนั จันทราในสวนสาธารณะไทจง
จากนั้นนาท่านชม ศูนย์ ศิลปะและวัฒนธรรมแห่ งชาติไถจง พาท่านถ่ายรู ปสุดชิคด้านหน้าแลนด์มาร์คแห่งใหม่
ของเมืองไถจง ที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่การกาหนดเขตระยะที่ 7 ของเขตซีถุน เมืองไถจง เป็ นพื้นที่แสดงสาธารณะขนาด
ใหญ่ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นชื่อโทโย อิโตะ ผูช้ นะรางวัลพริ ตซ์เกอร์ ออกแบบภายใต้แนวคิดร่ วม
สมัย ประหยัดพลังงานแนวใหม่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้ เชียนเย้
ที่พกั โรงแรม HETI TAICHUNG HOTEL 3.5 *หรือเทียบเท่า

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้ นตึกชั้น 89) – วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาหลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ไทเป เพื่อนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึน้ ตึก ชั้น 89) ให้ท่าน
ได้ถ่ายรู ปกับ ตึกไทเป 101 เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก เริ่ มสร้างเมือปี 1997 ซึ่ งตั้งอยูใ่ นใจกลางเขต
พิเศษของซินอี้ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็ นเขตที่มีการพัฒนาที่นายุคสมัยก่อนและสมัยใหม่มาประสม
ประสานกันมาพัฒนา ในปี 70 หรื อเรี ยกว่า ยุคของ ไทเป แมนฮัลตัล ก็วา่ ได้ และเป็ นเขตเศรษฐกิจที่ดีมาก มี
ความสูง 101 ชั้น ซึ่ง หมายเลข 1 นั้นมาจากความหมายว่า ความเป็ นมงคล และ 01 ความหมาย เป็ นระบบดิจิตอล
และ มีความก้าวหน้าทาง High Technology จึงนามารวมกัน คือ ความก้าวหน้าทางด้าน Technology ที่ดีที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา
หลังอาหารนาท่านชม วัดหลงซาน เป็ นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ที่ต้งั อยูใ่ นเขตวานหัว กรุงไทเป ไต้หวัน สร้างขึ้ น
โดยผูท้ ี่อพยพมาจากฝูเจียนในช่วงราชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ. 1738 โดยสร้างขึ้ นเพื่อถวายสักการะแด่เจ้าแม่
กวนอิมและม่าจ้อโป๋ และเป็ นวัดมหายาน รวมถึงลัทธิเต๋า เช่นกันซึ่งการรวมความเชื่อในศาสนสถานเดียว
แบบนี้ เป็ นลักษณะพิเศษของศาลเจ้าแบบไต้หวันวัดหลงซานเป็ นวัดเก่าแก่ต้งั แต่สมัยราชวงศ์ชิง ที่มีความ
สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็ นอย่างมาก ที่นี่เต็มไปด้วยรูปแกะสลักมากมาย มีเสาคู่มงั กร
ทองแดงอันโดดเด่นที่ประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ที่โถงกลาง นอกจากนี้ วัดหลงซานยังประดิษฐาน
พระพุทธรูปและเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายองค์ ทาให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติต่างพากันมาเยี่ยมชมและ
สักการะอยูเ่ ป็ นประจา จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์
เมืองไทย มีท้งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่หอ้ ต่าง อาทิ
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คา่

วันหก
เช้า
06.30 น.
09.30 น.

SL-TPE2

Onisutka Tiger แบรนด์ดงั ของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่หอ้ ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วน
ของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูพระกระโดดกาแพง
ที่พกั โรงแรม PAPA WHALE HOTEL 4 *หรือเทียบเท่า

ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า แบบ กล่อง
นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 7395
(บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
*** 10 ท่าน ออกเดินทาง ***
วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3
ท่าน

พักเดี่ยว

วันที่ 29 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66
วันที่ 30 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66

32,990.32,990.-

6,700.6,700.-

ที่นั ่ง
35
35

มาตรการเดินทางเข้าไต้หวัน สาหรับชาวไทย 2565
ศูนย์บญ
ั ชาการแพร่ระบาดไต้หวัน (CDC) ได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าสาหรับ
ชาวไทย ระยะที่ 2 ดังนี้
ระยะที่ 2 เริ่ม 13 ตุลาคม 2565 โดยผูเ้ ดินทางเข้าต้องปฏิบตั ิตนดังต่อไปนี้
ควบคุมจานวนผูเ้ ดินทางเข้า โดยสามารถเข้าได้ 150,000 คนต่อสัปดาห์
ยกเว้นการกักตัว แต่ยงั คงต้องเฝ้ าสังเกตอาการด้วยตนเอง 0+7 วัน
สาหรับผูท้ ี่ไม่มีอาการ สามารถโดยสารขนส่งสาธารณะหลังจากเดินทางมาถึงไต้หวันได้ทนั ที
สาหรับชาวไทยยังสามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้โดยไม่จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า อย่างไรก็ตาม ทาง CDC ก็ขอความ
ร่วมมือให้ผูเ้ ดินทางปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดเช่นเดิม
ข้อมูล : https://www.cdc.gov.tw/En
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