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วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทเป – Sun Moon Lake
04.30

เช็คอินด้วยตนเองที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ

(-, L, D)
อาคารผู้โดยสารขาออก

ระหว่าง

ประเทศ ชั้น 4 ประตู 4-5 เคาน์เตอร์ H/J สายการบิน Thai Airways
07.10

นาท่านออกเดินทางส่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG 634 บริการอาหารและเครื่องดืม
่ บนเครือ
่ ง ระหว่างการเดินทาง

11.50

ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านทีป
่ ระตูทางออก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางไปยังทะเลสาบ
สุริยันจันทรา(Sun Moon Lake) ระหว่างทาง
ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติและทัศนียภาพของ
ไต้หวันตลอดสองข้างทางที่รถวิ่งผ่าน (สาหรับ
ท่านที่สนใจขี่จักรยานชมวิวธรรมชาติของ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา เสียค่าบริการ USD 20
ต่อท่าน)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พก
ั หรือภัตตาคารพื้นเมือง
เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม Miracolo หรือเทียบเท่า
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วันทีส
่ อง : ทะเลสาบสุรย
ิ น
ั จันทรา - วัดกวนอู – อาลีซน
ั (B, L, D)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เที่ยวชมทะเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ได้รับการกล่าว
ขานว่าเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ด้วยความงดงามราวกับภาพวาด
รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้าสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ
600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มภ
ี ูเขา สลับซับซ้อน
ล้อมรอบ ลักษณะภูมป
ิ ระเทศที่โดดเด่น ทาให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์
และพระจันทร์เสี้ยว ซึง่ เป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา”

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
วัดกวนอูหรือวัดเหวินอู่
เป็นวัดศักดิ์สท
ิ ธิ์อีกแห่ง
ของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้น
ของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวน
อู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาว
จีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่
หน้าวัดซึ่งมีมล
ู ค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
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นาท่านสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ตั้งอยูท
่ างภาคกลางของประเทศไต้หวัน อยู่สูง
จากระดับน้าทะเลถึง 2,000 เมตร มีสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขา มีสภาพ
อากาศที่เย็นสบายอุณหภูมิเฉลี่ย 6 - 14 องศาเซลเซียสต่อปี รวมทั้งการชมแสง
พระอาทิตย์ทอแสงในยามเย็นด้วย ระหว่างทางแวะถ่ายรูป Forever Bridge
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พก
ั หรือภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ Alishan Gou Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส
่ าม : อุทยานแห่งชาติอาลีซน
ั – ไถจง 04.30

(B, L, -)

นาท่านนั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอาลีซน
ั สิ่งมหัศจรรย์ทถ
ี่ ือเป็นไฮไลท์ของ
อุทยานแห่งชาติอาลีซน
ั คือ การชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าซึ่งถือเป็นแสงอรุณ
แรกแห่งการดาเนินชีวิต นอกจากนี้กย
็ ังมีชอ
ื่ เสียงเรื่องความสวยงามของทะเล
หมอก ทางรถไฟทีต
่ ลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจี หลังจากชมพระ
อาทิตย์ขึ้นพาท่านเดินเล่นชมธรรมชาติ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

11.00

เมื่อได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางไปไถจง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (แบบพื้นเมืองดั้งเดิม)
จากนั้นพาท่านชมวัดกระจก(Glass Mazu Temple) วัดทีท
่ าจากแก้วเกือบทั้งหมด
สร้างเพื่อบูชาMazu(เทพธิดาบนสวรรค์)

ข้างๆจะมีแกลอรี่ศล
ิ ปะงานฝีมือจากแก้ว

หลากหลายให้ท่านได้ชม
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พาท่านไปหมู่บ้านสายรุ้ง

ถูกสร้างขึ้น

ในช่วงระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใช้
เป็นที่อยู่อาศัยชัว
่ คราวสาหรับทหาร แต่จบ
ลงด้วยการเป็นตั้งถิ่นฐานถาวรของทหาร
เหล่านั้น โดยชื่อเสียงของหมู่บ้านสายรุ้ง
แห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ หวง หยุง ฝู (Huang
Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาด
ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวา
จากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึง่ ไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขต
หมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกีย
่ วกับบุคคลทีม
่ ีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์
และรายการอื่น ๆ เช่นนก, กระบือ และคนพืน
้ เมือง
ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่า (ไม่รวมในโปรแกรม) จากนั้นเดินเล่นตลาดกลางคืน
พักที่ City Resort หรือเทียบเท่า

วันทีส
่ ี่ : ไถจง – ไทเป
เช้า

(B, L, D)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นพาท่านเดินทางกลับไทเป ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง
ชมหอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้ง
หลัง
สาหรับเพื่อการศึกษาชีวประวัติและผลงาน
ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับ
รูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้น
บน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของ
เครื่องใช้ของอดีตผู้นา ตัวอาคารเป็น หินอ่อนทั้ง
หลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มช
ี อ
ื่ เสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอ
แสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน
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นาท่านชมวัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขามังกร เริ่ม
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของ
ราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลง เป็นวัดเก่าแก่ที่
มีชื่อเสียงและความศักดิ์สิทธิ์
ทั้งชาวไต้หวัน
และชาวต่างชาติมากราบไหว้กันเป็นจานวน
มาก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 วัดหลงซันซื่อ
ถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับ
ความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า "พระ
โพธิสัตว์กวนอิม " ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รบ
ั ความเสียหายเลย ยิ่งทาให้
ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน
มีผก
ู้ ล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อ
เป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันและปัจจุบันเป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในกรุงไทเป
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน
้ เมือง (แบบเสี่ยวหลงเป่า ติ่มซา ร้าน
Din Tai Fung)
จากนั้นเที่ยวตึกไทเป 101 นวัตกรรมด้าน
วิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของ
ไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูง
ถึง508เมตรได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรม
ชาวไต้หวันภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาด
ใหญ่หนักกว่า660ตันทาหน้าที่กันการ
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้ง
ระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้อง
ต่อกันและยังมีลิฟท์ที่เร็วที่ที่สด
ุ ในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตร ต่อนาที นาท่าน
ขึ้นชมวิว ณ ชั้น 89
จากนั้นสนุกกับการเดินเล่นและช็อปปิ้งตลาดซีเหมินติงหรือที่คนไทยเรียกว่า
สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วย
ั รุ่น กระเป๋า ของ
ฝากคนทีท
่ ่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของ
ญี่ปุ่น แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สด
ุ ในโลก อิสระช้อปปิ้งตาม
อัธยาศัย
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ค่า

รับประทานอาหารค่า (แบบชาบู ชาบู)
พักที่ Chyuan Dau Resort หรือเทียบเท่า

วันทีห
่ า้ : ไทเป – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

(B, L, -)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเที่ยวอุทยานเย่หลิว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือ
สุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่น
ไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจาก
ใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้าเมื่อครั้งหลาย ล้านปีทแ
ี่ ล้ว การ
เซาะกร่อนของน้าทะเล และลมทะเล ทาให้เกิด
โขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตา
ทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ
ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเทีย
่ วที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่
กับหินนี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (แบบ Seafood)
จากนั้นเที่ยวชมถนนโบราณจิว
่ เฟิ่น
จิว
่ เฟิ่นเป็นแหล่ง
เหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้
แห่ง
ราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่
การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาให้จานวนแร่ลดลง
อย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้
เพียงแต่ความทรงจา จนกระทั่งมีการใช้จว
ิ่ เฟิ่นเป็นฉาก
ในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน
เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดงึ ดูดนักท่องเที่ยว
จานวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิว
่ เฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชว
ี ิตชีวาอีกครั้ง
(ถ้ามีเวลาพอจะพาท่านไป Mitsui Outlet Mall แหล่งShopping ที่นก
ั ท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติสนใจ ภายในมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ)
เมือ
่ ได้เวลาที่เหมาะสม นาท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนเพื่อทาการเช็คอิน

Ramo World Co., Ltd.
20 Soi Huamark 3, Huamark Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
T: +66 (0) 2 730 8022

M: +66 (0) 91 536 2445

Info@greentravelthailand.com,

F: +66 (0) 2 730 8002

http://th.greentravelthailand.com

20.10

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 635

23.05

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/06660
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