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วนัแรก  กรงุเทพฯ-ไทเป – เมอืงฮวาเหลยีน (- / L / D) 

04.30 พร้อมกันที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประต ู4-5 

เคานเ์ตอร ์H/J สายการบนิ Thai Airways   

 

07.10 น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG …. บรกิาร

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ระหว่างการเดินทาง 

 

11.50 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า 

เมือง และศุลกากรเรียบรอ้ยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อม มัคคุเทศก์ท้องถิ่น รอรับ 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถิน่ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองฮวาเหลียน หรือเมืองหลวงฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันโดยรถไฟ 

ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมวิว ทิวทัศน์ของเทือกเขาและเส้นทางเลียบทะเลที่สวยงามขึ้นช่ือ

ของไต้หวัน 

 

18:00 ถึงเมืองฮวาเหลียน เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม 4 ดาว  Azure Hotel (หรือเทียบเท่า)  

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าแบบท้องถิ่นฮวาเหลียน 

หลังอาหาร เข้าที่พักเพ่ือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัที่สอง อทุยานแหง่ชาตผิาหนิทาโรโกะ – ไทเป – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์กต็ (B / L / - ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ อทุยานแหง่ชาตผิาหนิทาโรโกะ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับที ่ 2 

ของไต้หวัน ทัศนียภาพของที่น่ีจะเป็นหน้าผาสูงชัน ประกอบไปด้วยช่องหุบเขา มีล าธาร น้ าตก 

สวยงามและคลาสสิก ดุจดั่งภาพวาดของจีน ซึ่งทา่นจะได้ชื่นชมกับความงดงามทางธรรมชาติ

ของสถานที่ต่างๆ เช่น หนา้ผาโพรงถ้ านกนางแอ่น อุโมงค์มังกรเก้าโค้ง สะพานซื่อมู่ น้ าตกฉาง

ชุน เป็นต้น  

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบแปซิฟกิ ออแกนกิ 

 

บ่าย เดินทางสู่เมืองไทเป ระหว่างทางเพลิดเพลินกับ

ความงามของธรรมชาติ ถึงไทเปน าทา่นเช็คอินที่

โรงแรมที่พัก 4 ดาว Chateau de Chine 

(หรือเทียบเท่า) 
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ าแบบ Hot Pot  

 หลังจากนั้นเดินเล่น ซือ่หลนิไนทม์ารเ์กต็ (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุด

ในไทเป พอถึงยามค่ าคืนผู้คนมักนิยมออกมาเดินเลน่ชมบรรยากาศยามค่ าคนืเพ่ือเลือกซื้อสินค้า

ที่นา่สนใจมากมาย อาท ิ เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า นอกจากนั้นท่านสามารถลิม้รสอาหารพ้ืนเมือง

ไต้หวันได้ เช่น บะหมี่ ไข่เจียวหอยน างรม ไก่ทอดชิ้นใหญ่ยักษ์ร้านฮอตสตาร์ที่มีช่ือเสียง และ

เต้าหู้เหม็นซึ่งเป็นอาหารขึ้นช่ือของไต้หวัน ว่ากันวา่หากไมไ่ด้ลิ้มลองก็เหมือนว่าท่านยังมาไม่ถึง

ไต้หวัน   

 หลังจากนั้นเข้าที่พัก เพ่ือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัที่สาม          อทุยานเยห่ลวิ – แชน่้ าแร ่– ตกึไทเป 101 – ช้อปปิง้ยา่นซเิหมนิตงิ (B / L / D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

อุทยานเย่หลิว ต้ังอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพ้ืนที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล 

เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ าเมื่อครั้งหลาย ล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อน

ของน้ าทะเล และลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว 

โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่

เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคูก่ับหินนี้เที่ยง 

หลังจากนั้นพาท่านเพลิดเพลินกับการแช่น้ าแร่เพ่ือสุขภาพที่ JIN YONG QUAN RESORT 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั แบบมองโกเลยีน บาบคีวิ 

หลังอาหารน าท่านชม ตกึไทเป 101 นวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพทางเทคโนโลยีของ

ไต้หวัน สัญลักษณ์  ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาว

ไต้หวันภายใน ตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันท าหน้าที่กันการส่ันสะเทือน ของ 

แผ่นดินไหว และ มีการต้ังระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ อยา่งด ี ตัวอาคารมองดู คล้าย

ปล้องไผ ่ 8  ปล้องต่อกัน และยังมลีิฟท์ที่เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตร ต่อนาที  

(ไมร่วมบัตรขึน้ชมววิ ณ ชั้น 89) 

 

  จากนั้น ช้อปปิ้ง ตลาดซเีหมนิตงิ หรือที่คนไทย

เรียกว่า  สยามสแควรเ์มอืงไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผ้า

แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่

ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA 

TIGERแบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น แต่ในส่วนของ

ราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก 

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

หลังจากนั้นเข้าสู่ทีพัก โรงแรม 4 ดาว Chateau de Chine (หรือเทียบเท่า) 
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วนัที่สี ่ พิพธิภณัฑก์ูก้ง – อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชค็ – กรงุเทพฯ (B / L / - ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

พิพธิภณัฑก์ูก้ง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนาน

กว่า 5000 ปี ซึ่งของล้ าค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จ านวนมากกวา่ 620,000 ช้ินจากทุก

ราชวงศ์ของจีน  จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุดมี 5,000 ช้ิน) จะหมุนเวียนทุก 3 

เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครือ่งทองส าริดต่างๆ เหมาะมากกับทา่นที่ชอบ

โบราณวัตถุ และงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการลงยาทอง

แบบอิสลามิค 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Five Dime Art  

 

บ่าย น าท่านชม อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชค็ ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบ

ทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ต้ังแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซนุยัดเซ็น จนท่านได้

ก้าวมาสู่ต าแหน่งผู้น าประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนาย

พล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ช่ัวโมง บนช้ัน 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้    

จากนั้นอิสระเดินเล่นชอปปิ้ง เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมน าทุกท่านเดินทาง สู่ สนามบนิเถาหยวน 

เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

 

20.10 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG 635 

23.05  ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

    

 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/06660 

 

 

 

 


