
 

 

ALISHAN LOVE LOVE  

 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิอู ่- อุทยานอารซีนั - อุทยานเหย่
หลิว่ - หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน - ตกึไทเป101 - ชอ้ปป้ิงซือ่หลนิ และ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

บนิตรงสูไ่ทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR น า้หนกักระเป๋า20 KG 

พกัเจยีอี ้1 คนื ไทเป 1 คนืเถาหยวน 1 คนืพเิศษ..แชน่ า้แรส่ว่นตวัในหอ้งพกั 

เมนูพเิศษ..ปลาประธานาธบิด,ีเมนูซฟีู้ ด 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพ – สนามบนิดอนเมอืง 

2  สนามบนิเถาหยวน - ทะเลสาบสรุยิันจันทรา - วัดพระถังซ าจ๋ัง - วัดเหวนิอู ่- เจยีอี ้

3  แวะชมิชา - น่ังรถไฟขึน้อทุยานแหง่ชาตอิารซีาน (เทีย่วชมธรรมชาตภิายในอทุยาน) 

4  เมอืงไทเป - รา้นพายสปัปะรด - อทุยานเหยหลิว่ - หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน - เจอรเ์มเนยีม - ตกึไทเป 
- เครือ่งส าอาง - ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

5  สนามบนิเถาหยวน – ดอนเมอืง 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

23 - 27 Feb 2018  14,999  4,500 

07 - 11 Mar 2018  14,999  4,500 

14 - 18 Mar 2018  14,999  4,500 

28 Mar - 01 Apr 2018  14,999  4,500 

30 Mar - 03 Apr 2018  14,999  4,500 

10 - 14 Apr 2018  18,999  4,500 

13 - 17 Apr 2018  21,777  4,500 

14 - 18 Apr 2018  20,999  4,500 

27 Apr - 01 May 2018  16,999  4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพ – สนามบนิดอนเมอืง 

23.45 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ 
Thai Lion Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการ
เชค็เอกสารและสมัภาระ 

วนัที ่2 สนามบนิเถาหยวน - ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา - วดัพระถงัซ าจ ัง๋ - วดัเหวนิอู ่- เจยี
อี ้

03.30 น.  เหนิฟ้าสู ่ไตห้วนั โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL398 

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง  ใชเ้วลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ) 

08.00 น.  ถงึทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวนประเทศไตห้วัน ประเทศแหง่นี้เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่
ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ ตัง้อยูห่า่งจากฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนี
ประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญร่าว 78 เกาะ มกีรงุไทเปเป็นเมอืง
หลวงเวลาทีไ่ตห้วันเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงหนาน
โถว 



เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ และชานม  

จากนัน้เดนิทางสู ่ทะเลสาบสุรยินัจนัทราหรอื ซนัมูนเลค(Sun Moon Lake) ตัง้อยู่
ในเขตเมอืงหนานโถว เป็นแหลง่น ้าทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของไตห้วัน เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วอกีจดุหนึง่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วนั รอบๆทะเลสาบแหง่นี้จะมจีดุส าคญัที่
ทอ่งเทีย่วมากมาย น าทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศ และชมสเีขยีวมรกตของน ้าใน
ทะเลสาบสรา้งความงดงามและความประทับใจใหก้ับนักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมากพรอ้ม
กบัใหท้า่นนมัสการพระอฐัทิีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปีและรปูเคารพของ พระถังซ าจ๋ัง ณ 
วดัพระถงัซา้จ ัง๊ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิดอีาหารพืน้เมอืง 

บา่ย  จากนัน้ น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิอู ่เพือ่สกัการะขงจื๊อเทพเจา้แหง่
ปัญญา เทพกวนอ ูและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัยว์ัดนี้เพิง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1938 ที่
ผา่นมาแตใ่นปีค.ศ.1945 ไตห้วันไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตอ้าณานคิมของญีปุ่่ นแลว้ รัฐบาล
ไตห้วันจงึสนับสนุนงบประมาณเพือ่สรา้งวัดเหวนิอูใ่หเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว โดยสรา้ง
อาคารยิง่ใหญก่วา่เดมิ และสรา้งใหอ้อกสไตลจ์นีมากขึน้ไฮไลทท์ีน่ยิมคอื การซือ้กระดิง่ 
เขยีนชือ่ตวัเองแลว้น าไปแขวนทีก่ าแพงวัด เชือ่วา่จะท าใหค้รอบครัวปลอดภัยร า่รวยเงนิ
ทอง การเรยีนส าเร็จ และความรักหวานชืน่โดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถชืน่ชม
ทัศนียภาพอนังดงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสเ่มอืงเจยีอี ้

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารดว้ยอาหารจนี 

พักที ่ โรงแรม Hotel Day Chiayiมาตรฐาน 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 แวะชมิชา - น ัง่รถไฟขึน้อุทยานแหง่ชาตอิารซีาน (เทีย่วชมธรรมชาตภิายใน
อุทยาน) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทกุทา่นแวะชมิชาอหูลงที ่รา้นใบชาชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มี
สรรพคณุชว่ยละลายไขมันปลกูบนเขาอาลซีานในระดบัความสงูเป็นพนัเมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลบัเป็นของฝากชนดิหนึง่ 

จากนัน้น าคณะเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั โดยรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
และสถานทีท่อ่งเทีย่วธรรมชาตสิ าคญัตา่งๆ ภายในอทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั ซึง่เป็น
อทุยานทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อาลซีานเป็นทีต่ดัตน้ไมส่นไซ
เปรส ลว้นแตเ่ป็นตน้ทีม่ขีนาดใหญแ่ละใชเ้วลาปลกูนาน หลงัจากนัน้รัฐบาลไตห้วนัจงึ
ประกาศใหอ้ารซีานเป็นเขตป่าสงวนมาตัง้แตปี่ ค.ศ.2001 และกลายเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วส าคญัของเกาะไตห้วัน ดว้ยความสงูของเขาอาลซีาน กวา่ 2,663 เมตร ท าให ้



ตอ้งเตรยีมตวัเป็นพเิศษในเรือ่งสภาพอากาศ เพราะอณุหภมูจิะต า่กวา่ปกต ินอกจากนี้
ในชว่งเดอืน มนีาคม – เมษายน ของทกุปี จะมเีทศกาลชมซากนุะทีอ่าลซีาน อกีดว้ย 
**ส าหรบัทา่นทีเ่มารถ แนะน าใหท้านยาแกเ้มาในชว่งกอ่นขึน้อุทยานอาลซีนั 
** 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอทุยานอาลซีานดว้ยอาหารจนี 

บา่ย  เดนิเทีย่วชมป่าสนพนัปี เป็นเสน้ทางทีไ่มไ่กลมากนัก แตต่อ้งท าใหท้กุทา่นรอ้งว๊าวต
ลอดทาง เพราะตน้สนแตล่ะตน้มอีายรุว่มพันปี สงูลิว่ขึน้สูท่อ้งฟ้า และไมใ่ชม่เีพยีงตน้
สองตน้เทา่นัน้ทีน่ี่เป็นป่ารวมตน้สนไวใ้นทีเ่ดยีว จงึไมแ่ปลกทีอ่าลซีานจะไดร้ับการ
อนุรักษ์ใหเ้ป็นเขตป่าสงวนแหง่ชาตขิองไตห้วัน จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ทีต่ลาดซือ่
หลนิไนทม์ารเ์ก็ตเป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญแ่ละโดง่ดงัทีส่ดุในกรงุไทเป สนิคา้ทีน่ี่มี
ครบแทบทกุอยา่งไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ ของฝาก ของกนิ เปิดจนถงึเทีย่งคนื 
เพราะเหตนุี้ ซือ้หลนิจงึกลางเป็นสถานที ่Night Life อนัโดง่ดงัของไตห้วัน ในซือ่หลนิ
ไนทม์ารเ์ก็ตยังมฟีู้ดคอรท์อยุช่ัน้ใตด้นิดว้ย เพือ่เป็นการไมเ่สยีเวลาในการชอ้ปป้ิง
อนัมคีา่ของทกุทา่น อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

พักที ่ โรงแรม Green World Hotelระดบัมาตรฐาน 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 เมอืงไทเป - รา้นพายสปัปะรด - อุทยานเหยหลิว่ - หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน - เจอรเ์มเนยีม - 
ตกึไทเป - เครือ่งส าอาง - ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่กรงุไทเป(โดยรถ
โคช้ ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของไตห้วัน มปีระชากรราว 3 ลา้นคน แมจ้ะ
เป็นเมอืงขนาดเล็กแตค่รัง้หนึง่เคยเป็นเมอืงทีถ่กูจับตามองดว้ยบทบาทส าคญัในการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิจนไดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในสีเ่สอืแหง่เอเซยี และยังเป็นแหลง่รวมตลาดชอ้ป
ป้ิงกลางคนือยา่งแทจ้รงิ จากนัน้น าทกุทา่นแวะเยีย่มชมิ ขนมพายสบัปะรด ซึง่พาย
สบัปะรดเป็นขนมชือ่ดงัของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก อสิระใหท้กุ
ทา่นไดล้องทานขนมพายสบัปะรด นอกจากนี้ยังมขีนมอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เลอืก
ชมิ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ขนมพายเผอืก เป็นตน้  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เหยห่ลิว่ มี
ลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ความยาว1.7 กโิลเมตร ความงดงามของอทุยาน
หนิอยูต่รงรปูทรงของหนิทีถ่กูกดักรอ่นตามธรรมชาต ิท าใหห้นิทีอ่ยูบ่รเิวณนีม้รีปูทรงตา่งๆ 
เชน่ รปูเสอืดาว รปูเห็ด รปูรองเทา้ แตก่อ้นหนิทีไ่ดรั้บความนยิมและคนตอ่แถวรอถา่ยภาพ
ดว้ยมากทีส่ดุ คอื หนิเศยีรราชนิี เป็นหนิทีร่ปูทรงสวยงามทีส่ดุ เชือ่กนัวา่มอีายกุวา่ 4พันปี 
สว่นทีเ่รยีกวา่เศยีรราชนิีเพราะ สว่นบนของหนิไดแ้ตกออกท าใหร้ปูทรงคลา้ยกบัดา้นขา้ง
ของพระราชนิีเอลซิาเบธ 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารดว้ยเมนูซฟีู้ด 

น าทา่นสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ินเมอืงเล็กๆ ทีม่มีาตัง้แตส่มยัราชวงศช์งิ ตัง้อยูบ่นภเูขา โดยม ี9 
ครอบครัวอาศยัอยู ่การเดนิทางในอดตี เป็นไปดว้ยความยากล าบากจงึตอ้งคา้ขายกนัทาง



เรอื ทัง้ 9 ครอบครัว ก็มักสัง่สนิคา้คลา้ยๆกนั จนเป็นทีม่าของค าวา่ จิว่เฟ่ิน ทแีปลวา่ 9 สว่น 
กระทั่งมกีารขดุคน้พบทองค าทีจ่ ิว่เฟ่ิน จากเมอืงสงบเงยีบจงึกลายเป็นเมอืงทีม่คีวามมั่งคัง่ 
ผูค้นรูจั้กหลัง่ไหลมาจากทัว่สารทศิ มคีรอบครัวนับพันอพยพยา้ยมาตัง้ถิน่ฐานทีน่ี ่จนครัง้
หนึง่จิว่เฟ่ินเคยเป็นเมอืงศนูยก์ลางเหมอืงทองแหง่เอเซยี เมือ่ทรัพยากรธรรมชาตถิกูใช ้

หมดแลว้ หมดยคุตืน่ทอง จิว่เฟ่ินไมม่ทีองอกีแลว้ เมอืงนี้ ก็ถกูลมืไประยะหนึง่ กระทัง้
การต์นูอนเิมชัน่อยา่ง Spirited Away ใสเ่มอืงจิว่เฟ่ินเป็นหนึง่ในฉากของเรือ่ง เมอืงแหง่นี้ก็
กลบัมาไดร้ับความนยิมอกีครัง้นอกจากนี้ยังมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน 
ท าใหจ้ิว่เฟ่ินกลบัมาคกึคกัชวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของกนิที่
แปลกตา อกีทัง้ยังมบีวัลอยเผอืกทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในไตห้วัน เนื่องจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไม่
เหมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อกีมากมายทีท่ า
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน  ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยรปู ตาม
อธัยาศยั ( ในกรณีทีเ่ดนิทางไปหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินในวนัเสาร ์และ วนัอาทติยเ์มือ่
ไปถงึจดุทีก่ าหนดจะตอ้งเปลีย่นเป็นรถShuttle Bus เพือ่เดนิทางขึน้ลงจิว่เฟ่ิน ) 

น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีม่คีณุสมบตั ิ
ท าใหเ้ลอืดลมเดนิดขี ึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง 
เป็นอญัมณีล า้คา่ทีส่ดุในโลกซึง่มอียูไ่มก่ีท่ี ่

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 89 ถา้ลูกคา้ทา่นใด
ตอ้งการขึน้ชมววิแจง้กบัไกดห์นา้งานคา่ขึน้ประมาณ 600 NTD)ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 
508 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ีย่ังมจีดุชมววิทีส่งูตดิอนัดบัโลกอกีดว้ย ภายใน
ตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ท าหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิ
แผน่ดนิไหวและน าทา่นขึน้ลฟิตท์ีม่คีวามเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร
ตอ่นาทหีลงัจากนัน้น าทา่นอพัเดทแฟชัน่และการตกแตง่รา้นคา้ สไตลไ์ตห้วนัแวะรา้น
เครือ่งส าอางคท์ีม่เีครือ่งส าอางคร์วมถงึยาและน ้ามนัหรอืยานวดตา่งๆทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วัน
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้

ใหท้า่นได ้ชอ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิหรอืสยามสแควรไ์ตห้วนัอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้
หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่แบรนดท์ีไ่ดรั้บความนยิมมากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, 
Nike, Puma เป็นตน้เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มอิม่จใุจอาหารเย็นอสิระตาม
อธัยาศยั 

พักที ่ น าทา่นสูท่ ีพ่กั Eastern Hot Spring Resort  หรอืเทยีบเทา่มเีวลาใหท้กุทา่นได้
พกัผอ่นและผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาตแิบบสว่นตวัในหอ้งพกั จะท าให้
ชว่ยกระตุน้ระบบการหมุนเวยีนของโลหติในรา่งกายดขี ึน้ ผอ่นคลายความตงึเครยีด 
ผวิพรรณเปลง่ปล ัง่สดชืน่ เนือ่งจากอุณหภมู ิ

 

 



วนัที ่5 สนามบนิเถาหยวน – ดอนเมอืง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

10.55 น.  เหนิฟ้าเดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิThai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL399 

(ไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

14.20 น.  ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ. 

หมายเหต ุ

 



 



 



 

 


