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ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,800 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 6,000 บาท 

 

 

วนัท่ี 

รายการทวัร ์ มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วันแรก สนามบินดอนเมือง    

วนัที่สอง 

สนามบินดอนเมือง  SL 7394 (00.40 – 05.30 ) – สนามบินนานาชาติเถา
หยวน – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซ าจ๋ัง – วัดเหวินหวู๋    
SHIN SEI GREEN WATER WAY-  ร้านไอศกรีม MIYAHARA -อาบน ้าแร่ 

 

 

   

 FRESH FIELD HOT SPRING 5* หรือเทียบเท่า         

 

วนัที่สาม 

เมืองไทเป - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกช้ัน 89) – พพิธิภัณฑ์กู้กง
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง - COUNTDOWN 

 

  
 

 FULLON SHENGKENG HOTEL 5* หรือเทียบเท่า          

วนัที่สี ่

น่ังรถไฟเดินทางสู่ฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ น ้าตกชางฉุน 
สะพานแขวนปู้โหลวาน – อุโมงค์นกนางแอ่น – สะพานซ่ือมู่ 

เดินทางกลบัไทเป 

✓ 

 

 

 FULLON SHENGKENG HOTEL 5* หรือเทียบเท่า          

วนัที่หา้ 

ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4ท่าน/1 โคม) – หมู่บ้านจ่ิวเฟิน – ห้างสรรพสินค้า
ไถเม่า  
 MONARCH SKYLINE TAOYUAN 5* หรือเทียบเท่า 

✓ - 
- 

วนัที่หก 
สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง  

SL 7394 (06.30 – 09.30) 
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21.30 น. พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน THAI 

LION AIR โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง  

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

(มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม) 

05.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ 

                    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

หลังรับประทานอาหารจะน าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดังใหท้่านชมทัศนียภาพ

ระหว่างสองขา้งทาง จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึ่งมีความงดงามราว

กบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์

เสี้ ยว ซึ่งเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า “สุริยนั-จนัทรา”   

จากน้ันน าท่านขึ้ นฝั่งชม วัดเสวียนกวง สร้างขึ้ นในช่วงปี 1955 ตั้งอยู่ในพื้ นท่ีห่างจากวัดเสวียนจั้ง 

(Xuanzang Temple) ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในวัดมีประดิษฐานอัฐิของพระเสวียนจั้ง (the Buddhist 

monk Xuanzang) ซึ่งเป็นพระภิกษุท่ีมีชื่อเสียงในราชวงศ์ถัง ท่ีไดร้ับค าสัง่จากจกัรพรรดิถัง ใหไ้ปประเทศ

อินเดียเพื่อแสวงหาพระไตรปิฎก 

วัดแห่งน้ีตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยัน (Sun Lake) และทะเลสาบจันทรา (Moon Lake) ภายในวัดมีรูป

ทองค าของพระเสวียนจั้งพรอ้มกบัขอ้ความท่ีเขียนไวว้า่ ‘ปราชญผ์ูย้ิ่งใหญ่แห่งชาติ’ นอกจากน้ีภายนอกวดัยงั

มีการสรา้งท่าเรือริมน ้าท่ีหนัหลงัใหภู้เขา นักท่องเท่ียวสามารถนัง่เรือมาลงเทียบท่ีท่าแห่งน้ี
ื
 เพื่อข้ึนบันได

เขา้เยี่ยมชมวดัเสวียนจั้งได ้

วันท่ีสอง สนามบินดอนเมือง  - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วดัพระถังซ าจั๋ง – วดัเหวินหวู ๋- SHIN SEI GREEN WATER WAY - ร้านไอศกรีม MIYAHARA 

อาบน ้าแร่ 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารจีน 

น าท่านชม วัดเหวินหวู่ ตามต านานเล่าว่าในสมยัก่อน ชาวบา้นกลัวว่าน ้าจากทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จะ

ทะลักเขา้มาท่วมวดัหลงเฟิง (Longfeng Temple) และวดัโฝวกวงซัน (Huatang of Shuishotsun) จึงสรา้ง

วดัเหวินอู่ขึ้ น แลว้รวมวดัทั้งสองแห่งไวใ้นวดัเหวินอู่เพียงแห่งเดียว และสรา้งก าแพงใหแ้ข็งแรงยิ่งขึ้ น เพื่อ

รับมือกับน ้าจากทะเลสาบสุริยันจันทราท่ีหนุนขึ้ นสูง วดัเหวินอู่ตั้งอยู่ดา้นขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา 

สรา้งขึ้ นในปี 1938 ภายในวดัมีรูปป้ันของขงจื้ อและเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพเจา้แห่งความ

ซื่อสตัย)์ ซึ่งชาวไตห้วนัเชื่อกนัว่า หากไดบู้ชาเทพเจา้กวนอู จะไดป้ระสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน มีแต่

คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนาจึงท าใหไ้ดร้ับความนิยมจาก

ชาวไตห้วนั ท่ีมาสกัการะขอพรองคเ์ทพในวดัแห่งน้ี 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น สุก้ีชาบูเชียนเย ้

จากน้ันพาท่านถ่ายรูปสุดชิคดา้นหน้าแลนด์มารค์แห่งใหม่ของเมืองไถจง ท่ีตั้งอยูใ่นพื้ นท่ีการก าหนดเขต

ระยะที่ 7 ของเขตซีถุน เมืองไถจง เป็นพื้ นท่ีแสดงสาธารณะขนาดใหญ่ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่ นชื่อ

โทโย อิโตะ ผูช้นะรางวลัพริตซเ์กอร ์ออกแบบภายใตแ้นวคิดร่วมสมยั ประหยดัพลงังานแนวใหม่ สู่ SHIN 

SEI GREEN WATER WAY รฐับาลเมืองไถจงและส านักอนุรกัษ์น ้าไดจ้ดัระเบียบใหม่อีกครั้ง ท าให ้Central 

District และ ASEAN Plaza มีชีวิตชีวามาก สามารถดูแมงกะพรุนลอยในเวลากลางคืนคลองน ้าสีเขียวสะอาด

ตา ส่วนน้ีสามารถเดินถ่ายรูปไดย้าวประมาณ 600 เมตร โดยแม่น ้ากรีนยาวมีความยาว 6 กิโลเมตร แม่น ้า

กรีนไดร้บัการปรบัปรุงใหม่และเชื่อมต่อกบัทะเลสาบสุริยนัจนัทราในสวนสาธารณะไทจง ก่อนจะถึงรา้นไอ

กรีมชื่อดังอยา่ง Miyahara (ไม่รวมค่าไอศกรีม)   

ทีพ่กั  FRESH FIELD HOT SPRING HOTEL 5* หรือเทียบเท่า ใหท้่านไดแ้ช่น ้าแร่ภายในหอ้งพกั 
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบตัรข้ึนตึก ชั้น 89)  ตึกไทเป 101 เป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีมี

ชื่อเสียงระดบัโลก เริ่มสรา้งเมือปี 1997 ซึ่งตั้งอยูใ่นใจกลางเขตพิเศษของซินอี้  เมืองไทเป  ประเทศไตห้วนั 

ซึ่งเป็นเขตท่ีมีการพฒันาท่ีน ายุคสมยัก่อนและสมยัใหม่มาประสมประสานกนัมาพฒันา ในปี 70 หรือ

เรียกวา่ ยุคของ ไทเป แมนฮลัตัล ก็วา่ได ้และเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีดีมาก มีความสูง 101 ชั้น ซึ่ง หมายเลข 

1 น้ันมาจากความหมายวา่ ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มีความกา้วหน้า

ทาง High Technology จึงน ามารวมกนั คือ ความกา้วหน้าทางดา้น Technology ท่ีดีท่ีสุด  

 

 

 

 

 

วันสาม ไถจง - เมืองไทเป - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกช้ัน 89) – พพิธิภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค 

วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – เตรียม COUNTDOWN 
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น าท่านสู่ พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติกูก้ง เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนัและเป็นสถานท่ีท่ีรวบรวม

โบราณวตัถุของราชวงศจ์ีนโบราณไวม้ากท่ีสุดในโลก ดว้ยจ านวนมากกวา่ 650,000 ชิ้ น ซึ่งแต่ละชิ้ นน้ันก็มี

อายุไม่ต า่กวา่ 1,000 ปี 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจินผิง เสี่ยวหลงเปา 

หลงัรบัประทานอาหารน าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานท่ีตั้งอยูต่รงใจกลางของเมือง

ไทเปท่ีมีพื้ นท่ี 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งน้ีถูกตกแต่งและประดบัเป็นอยา่งดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์

สถานถูกสรา้งขึ้ นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บนัไดทั้งสี่ดา้นถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้น

ตามแบบพีระมิดอียิปต ์หลงัคาสีน ้าเงิน รวมทั้งยงัมีสวนดอกไมส้ีแดง  ท่ีเป็นการแสดงออกทางสญัลกัษณใ์ห้

เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหน่ึงเดียวกนั ตามสีของธงชาติไตห้วนั 

สถานท่ีแห่งน้ีนอกจากจะเป็นแลนดม์ารค์อนัส าคญัของไทเปท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยียนอยา่งไม่ขาดสาย

แลว้ ยงัเป็นโรงละครแห่งชาติและสถานท่ีส าหรบัจดัคอนเสิรต์ของไตห้วนัท่ีมีการแสดงจากศิลปินและ

นักรอ้งชื่อดังมากมายใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ร่วมตลอดทั้งปี 
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น าท่านชม วดัหลงซาน เป็นศาลเจา้จีนเก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่นเขตวานหวั กรุงไทเป ไตห้วนั สรา้งขึ้ นโดยผูท่ี้

อพยพมาจากฝูเจียนในช่วงราชวงศช์ิง ราวปี ค.ศ. 1738 โดยสรา้งขึ้ นเพื่อถวายสกัการะแด่เจา้แม่กวนอิม

และม่าจอ้โป๋ และเป็นวดัมหายาน รวมถึงลทัธิเต๋า เช่นกนัซึ่งการรวมความเชื่อในศาสนสถานเดียวแบบน้ี

เป็นลกัษณะพิเศษของศาลเจา้แบบไตห้วนัวดัหลงซานเป็นวดัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศช์ิง ที่มีความสวยงาม

และมีคุณค่าทางประวติัศาสตรเ์ป็นอยา่งมาก ท่ีน่ีเต็มไปดว้ยรูปแกะสลักมากมาย มีเสาคู่มงักรทองแดงอนั

โดดเด่นท่ีประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ที่โถงกลาง นอกจากน้ี วดัหลงซานยงัประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพ

เจา้ศกัด์ิสิทธ์ิไวห้ลายองค ์ท าใหช้าวไตห้วนัและชาวต่างชาติต่างพากนัมาเยี่ยมชมและสกัการะอยูเ่ป็นประจ า 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควรเ์มืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้ อผา้แบ

รนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั รองเทา้ยี่หอ้ต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนดด์งัของ

ญี่ปุ่ น รวมทั้งยี่หอ้ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนัถือ

วา่ถูกท่ีสุด ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีนกวางตุง้ 

  ที่พกั FULLON SHENKENG HOTEL 5* หรอืเทียบเท่า 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน  โดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-2.30 ชัว่โมง ) ซึ่งอยูห่่าง

เมืองไทเปประมาณ 150 กโิลเมตร ตลอดเสน้ทางเป็นภูเขาวิ่งเลียบทะเล ระหวา่งทางใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน

กบัทิวทศัน์อนัสวยงาม ดา้นหน่ึงติดกบัมหาสมุทรแปรซิฟิกและอีกดา้นเป็นผาสูง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานท่ีมีทศันียภาพของหุบเขาและเทือกเขา

สลบัซบัซอ้นสวยงามแลว้ ยงัมีวฒันธรรมประเพณีท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีทศันียภาพ

แปลกตา ดว้ยอุโมงคน์กนางแอ่น น้อยใหญ่ เรียงรายบนหน้าผาสูง เป็นอุโมงคท่ี์อยูบ่นถนนทางหลวงสาย

ยุทธสาสตรท่ี์ตดัผ่านหุบเขาหินอ่อน จากดา้นตะวนัออกไปทางตะวนัตก เดิมเป็นถนนสายเก่าส าหรบั

คมนาคม ปัจจุบนั เปิดเป็นเสน้ทางเดินชมวิวทิวทศัน์เลียบริมหุบเขาใหนั้กท่องเที่ยว  สามารถส ารวจความ

งามของธรรมชาติอยา่งใกลช้ิด  สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติ เทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งท่ีอยู่

ของชาวชนเผ่าไท่หยา่คลา้ยหมู่บา้น กลางหุบเขา เป็นจุดชมวิว อีกจุดหน่ึงท่ีมีธรรมชาติสวยงาม  

 

วนัที่สี่ น่ังรถไฟเดินทางสู่เมืองฮวาเหลยีน--อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-น ้าตกฉางชุน-สะพานแขวนปู้โหลวาน- 
อุโมงค์นกนางแอ่น- สะพานซ่ือมู่-น่ังรถไฟกลบัสู่ไทเป 

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%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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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ไทเป โดยรถไฟ  

ที่พกั โรงแรม FULLON SHENKENG HOTEL 5* หรือเทียบเท่า 
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นสือเฟิน ตั้งอยูใ่นอ าเภอผิงซี ซึ่งเป็นหมู่บา้นโบราณท่ีมีทางรถไฟพาดผ่านกลาง 

หมู่บา้น เน่ืองจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟท่ีใชข้นถ่านหิน เป็นท่ีนิยมในการปล่อยโคมลอย ให้

ท่านไดป้ล่อยโคม (4 ท่านตอ่ 1 โคม) โคมลอยของไตห้วนั ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟผิงซีหรือ PingXi 

Sky Lantern Festival จดัข้ึนทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ    

จากน้ันน าท่าน สมัผสับรรยากาศ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟ่ินเคย

เป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่ส าคญัแห่งหน่ึง นอกจาก

จะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไตห้วนั จากน้ันใหท้่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหาร

แบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารอิสระ ตามอธัยาศยั ที่หมู่บา้นจิ่วเฟ่ิน  

 

 
 

หลงัจากทานอาหารแลว้พาท่านสู่หา้งสรรพสินคา้ไถเม่าใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร สเต็กจานรอ้น 

ที่พกั MONARCH SKYLINE TAOYUAN 5* หรือเทียบเท่า 

 

 

 
 

วนัที่หา้ ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4ท่าน / 1 โคม)  - หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน – ห้างสรรพสินค้าไถเม่า  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบ กล่อง 

น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน 

06.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไลออ้นแอร ์เท่ียวบินท่ี SL 7395 

(บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

09.30 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

                              

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 34,900.- 8,600.- 35 

วนัที่ 30 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66 34,900.- 8,600.- 35 

วนัที่หก สนามบินเถาหยวนว - สนามบินดอนเมือง 

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