วันแรก

สนามบินดอนเมือง

23.30 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7
เคาน์ เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันทีส่ อง

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา - วัดพระถังซาจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้

03.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL398

08.00 น.
เช้ า
เทีย่ ง
นาท่าน

สั กการะ

ค่า
ทีพ่ กั

วันทีส่ าม
เช้ า
จากนั้น

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
บริการอาหารเช้ า อิม่ อร่ อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึน้ ชื่อของไต้ หวัน
นาท่านเดินทางสู่ เมือง หนานโถว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้ เมือง พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี
สั กการะเทพเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็ นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทาการ
สร้ างเขื่ อนทาให้วดั เก่ า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้ างคล้ายกับพระราชวังกูก้ ง
ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื้ อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจาก
องค์ เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้ หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพือ่ เป็ นการสั กการะองค์ เทพเจ้ ากวนอู
อัฐิของพระถังซาจั๋ง ณ วัดพระถังซาจั๋ง หรื อ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาริ มทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ชื่อของ
พระในสมัยราชวงศ์ถงั ที่เดินทางไปอัญเชิ ญพระไตรปิ ฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศ
ญี่ปุ่นเป็ นผูเ้ ก็บดู แลรั กษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กบั ประเทศไต้หวัน ปั จจุ บนั อัฐิของท่านได้เก็บรั กษาไว้ที่นี่
จากนั้น นาท่าน ล่ องเรื อชมความงามของทะเลสาบสุ ริยันจันทรา แหล่งน้ าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มา
ของชื่อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตก
ของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุ ริยนั จันทราเกิดจากการสร้ างเขื่อนกักเก็บน้ าทาให้มีขนาด
กว้างขวาง และมีความสู งเหนือระดับน้ าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสู ง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้ง
ปี และน้ าในทะเลสาบมี สีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่ องมาจากได้รับการดู แลเรื่ องความสะอาดและมลพิศอย่าง
เคร่ งครัด จากนั้น นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี้
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรื อเทียบเท่ า (เมืองเจียอี)้ พัก 1 คืน

อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เจียอี้ - ร้ านใบชา - ไถจง - ไนท์ มาร์ เก็ต
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
เดินทางเดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสี ยงที่สุดในเกาะไต้หวัน นาท่ านเดิน
ชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่ าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึ งอายุ 2,500 ปี และชมสวน
ซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนั้น นาท่านสั กการะเจ้ าพ่ อเสื อ ณ ศาลเจ้าพ่อเสื อกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น
นาท่ านนั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่ าสน ให้ท่านเพลิ ดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล

เทีย่ ง
จากนั้น

ค่า
ทีพ่ กั

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้ เมือง
นาท่ านชิ มชาอู่หลง และ ชมการสาธิ ตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์
จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้ อชาอู่หลงที่ข้ ึนชื่ อของไต้หวันไปเป็ น
ของฝากและดื่ มทานเอง นาท่ านเดิ นทางกลับเมื องไถจง นาท่า น
เดินช็อปปิ้ งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ ที่สุดในไต้ หวันฟ่ งเจี๋ยไนท์ มาเก็ต
ถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที่แห่ งนี้ ติดกับหมายลัยฟ่ งเจี๋ยทา
ให้ มี นั ก ศึ ก ษาของมหาลั ย มาเดิ น เป็ นจ านวนมาก มี สิ นค้ า
หลากหลายมากมากให้ท่านได้เลือกสรรจาหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่ วน
ใหญ่จาหน่ ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น เช่ น ไก่
ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้ งย่าง ฯลฯ
อิสระอาหารค่า ณ ฟ่ งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
King bridge hotel หรื อเทียบเท่ า (เมืองไถจง)

ไทเป - ร้ านขนมพายสั บปะรด - อุทยานเย๋ หลิว่ - ปะการังแดง
อนุสรณ์ สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ ายรู ปกับตึกไทเป 101- ชอปปิ้ งซีเหมินติง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านแวะชมร้ านขนมพายสั บปะรดร้ านนี้ เป็ นร้ านซึ่ งได้การรั บรองคุ ณภาพจากการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศ
ไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนาได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลต
ไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่ าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ จากนั้น นาท่านชม อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิว่ อุทยานทาง
ธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็ นแหลมยืน่ ลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดด
เด่นด้วยหิ นแปลกตารู ปร่ างต่างๆ ซึ่ งเกิ ดจากการกัดเซาะของน้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หิ นรู ปเศียร
พระราชิ นีอลิธซาเบธหิ นรู ปเจ้าหญิง หิ นรู ปมังกร และฟอสซิ ลของสัตว์ทะเลดึ กดาบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของ
ทะเลแปซิ ฟิกน้ าทะเลสี ครามสวยงามแปลกตา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ สร้ อย ซึ่ งทาเป็ นเครื่ องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่ งมีการฝังแร่
ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสี จากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่ างกาย
สามารถช่ วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัวหลังเจ็บป่ วยให้ส้ ันลงและ
ภายในศูนย์แห่ งนี้ ยงั มี ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องประดับจากปะการั งสี แดงอัญมณี ล้ าค่ าจากใต้ท ะเลของใต้หวัน ทั้ง จี้
ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
ของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่ งเป็ นสิ่ งแสดงถึ งบารมีใน
การปกครองผู้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา จากนั้ น น าท่ า นชม
อนุ ส รณ์ ส ถาน เจี ย งไคเช็ ค อนุ ส รณ์ ร าลึ ก ถึ ง ท่ า นอดี ต
ประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สาคัญ รถ
และ จาลองห้องทางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่ งภายในยัง
มีพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ค่า

ค่า
ทีพ่ กั

วันทีห่ ้ า

ภูมิพลอดุ ลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2506 และไฮ
ไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรู ปปั้ นสาริ ด ท่านเจียงไค
เช็ค ซึ่ งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชัว่ โมง จากนั้น นาท่ านถ่ ายรู ป ด้านนอกกับ ตึกไทเป 101 ( ไม่ รวมค่ า ขึ้นตึก) ตึ ก
ระฟ้ าสู งที่สุดในมหานครไทเป และเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับ
รางวัล “ผูน้ าการออกแบบพลังงานและสิ่ งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน
อีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็ น ห้างสรรพสิ นค้า และร้ านอาหารชั้นนาเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA .
ROLEX , PANNERAI , ฯลฯ
นาท่านเดิ นทางสู่ ซี เหมินติง (อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย) หรื อที่คนไทยรู ้ จกั กันในนาม สยามสแควร์ แห่ ง
ไทเปเป็ นย่านช็อปปิ้ งของวัยรุ่ นและวัยทางานของไต้หวัน ยังเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ใน
ย่านนี้ เป็ นถนนคนเดิ นโดยแบ่งโซนเป็ นสี ต่างๆ เช่ น แดง เขียว น้ าเงิ น โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุ
หมายเลยและทาสี ไว้อย่างเป็ นระเบียบ ร้านค้าแนะนาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่ งราคาถูกกว่าไทยประมาณ
30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ซึ่ งรวมสิ นค้ารุ่ นหายากและราคาถูกมากๆ
อิสระอาหารค่า ณ ซีเหมินติง
Ehome Hotel หรื อ Century Hotel หรื อเทียบเท่ า (เมืองเถาหยวน)

ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

10.45 น.
13.35 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL399
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



ติดต่ อสอบถามรายละเอียดวันเดินทางได้ ที่
คุณ ยิหวา 081 - 5771759

