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ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,800 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 6,000 บาท 

08.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบิน CHINA 

AIRLINE โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง  

11.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบินไชน่าแอรไ์ลน ์ 

เที่ยวบินที่ CI834 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้  

วนัท่ี 

รายการทวัร ์ มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัที่หนึง่ 

สนามบินสุวรรณภูมิ  CI834 (11.00-15.40) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน  

ไถจง - ศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรมแห่งชาติไถจง – SHIN SEI GREEN WATER WAY 

 HOLIDAY INN HOTEL 4*หรือเทียบเท่า          

- -    

 

วนัที่สอง 
หนานโถว - ทะเลสาบสุริยนัจันทรา - วดัพระถงัซ าจั๋ง – วดัเหวินหวู ๋– เมืองเจียอ้ี 

 

 

 

 TSUN HUANG HOTEL 4* หรือเทียบเท่า          

วนัที่สาม 

ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นัง่รถไฟโบราณ – พิพิธภณัฑท์าง

ประวติัศาสตรเ์มืองเจียอ้ี  18 – ไถจง - อาบน ้าแร่ในโรงแรม ✓ 

 
 

 FRESH FIELDS HOTEL 5* หรือเทียบเท่า          

วนัที่สี ่

ชิมพายสปัปะรด – ปล่อยโคมลอยสือเฟิน  (4ท่าน/1 โคม) – หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟิน – 

DUTY FREE - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น 89) – อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค 

ซีเหมินติง 

 MIDTOWN RICHARDSON HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

✓ - - 

วนัที่หา้ 
สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามสุวรรณภูมิม CI835 (13.35-16.20) 

วดัหลงซาน 
   

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เถาหยวน ไทเป – ศูนยศ์ิลปะและวฒันธรรมแห่งชาตไิถจง  

                     SHIN SEI GREEN WATER WAY - น ้าแร่ส่วนตวัในหอ้งพกัโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ชม ศูนยศ์ิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติไถจง พาท่านถ่ายรูปสุดชิคดา้นหน้า

แลนด์มารค์แห่งใหม่ของเมืองไถจง ท่ีตั้งอยูใ่นพื้ นท่ีการก าหนดเขตระยะท่ี 7 ของเขตซีถุน เมืองไถจง เป็น

พื้ นท่ีแสดงสาธารณะขนาดใหญ่ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่ นชื่อโทโย อิโตะ ผูช้นะรางวลัพริตซเ์กอร ์

ออกแบบภายใตแ้นวคิดร่วมสมยั ประหยดัพลงังานแนวใหม่ น าท่าน SHIN SEI GREEN WATER WAY 

รฐับาลเมืองไถจงและส านักอนุรกัษ์น ้าไดจ้ดัระเบียบใหม่อีกครั้ง ท าให ้Central District และ ASEAN Plaza 

มีชีวิตชีวามาก สามารถดูแมงกะพรุนลอยในเวลากลางคืนคลองน ้าสีเขียวสะอาดตา ส่วนน้ีสามารถเดิน

ถ่ายรูปไดย้าวประมาณ 600 เมตร แต่แม่น ้ากรีนยาว 6 กิโลเมตร แม่น ้ากรีนไดร้บัการปรบัปรุงใหม่และ

เชื่อมต่อกบัทะเลสาบสุริยนัจนัทราในสวนสาธารณะไทจง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL 4 *หรือเทียบเท่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดงัใหท้่านชมทศันียภาพ

ระหวา่งสองขา้งทาง จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึ่งมีความงดงามราว

กบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์

เสี้ ยว ซึ่งเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา”   

จากน้ันน าท่านขึ้ นฝั่งชม วัดเสวียนกวง สรา้งข้ึนในช่วงปี 1955 ตั้งอยูใ่นพื้ นท่ีห่างจากวดัเสวียนจั้ง 

(Xuanzang Temple) ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในวดัมีประดิษฐานของพระเสวียนจั้ง (the Buddhist monk 

Xuanzang) ซึ่งเป็นพระภิกษุท่ีมีชื่อเสียงในราชวงศถ์ัง ท่ีไดร้บัค าสัง่จากจกัรพรรดิถัง ใหไ้ปประเทศอินเดีย

เพื่อแสวงหาพระไตรปิฎกวดัแห่งน้ีตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสุริยนั (Sun Lake) และทะเลสาบจนัทรา (Moon 

Lake) ภายในวดัมีรูปทองค าของพระเสวียนจั้งพรอ้มกบัขอ้ความท่ีเขียนไวว้า่ ‘ปราชญผ์ูย้ิ่งใหญ่แห่งชาติ’ 

นอกจากน้ีภายนอกวดัยงัมีการสรา้งท่าเรือริมน ้าท่ีหนัหลงัใหภู้เขา นักท่องเท่ียวสามารถนัง่เรือมาลงเทียบที่

ท่าแห่งน้ี
ื
 เพื่อข้ึนบนัไดเขา้เยี่ยมชมวดัเสวียนจั้งได ้

วนัที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซ าจัง๊ – วดัเหวินอู่ – เจยีอ้ี  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม วดัเหวินหวู่ ตามต านานเล่าวา่ในสมยัก่อน ชาวบา้นกลวัวา่น ้าจากทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จะ

ทะลกัเขา้มาท่วมวดัหลงเฟิง (Longfeng Temple) และวดัโฝวกวงซนั (Huatang of Shuishotsun) จึงสรา้ง

วดัเหวินอู่ขึ้ น แลว้รวมวดัทั้งสองแห่งไวใ้นวดัเหวินอู่เพียงแห่งเดียว และสรา้งก าแพงใหแ้ข็งแรงยิ่งข้ึน เพื่อ

รบัมือกบัน ้าจากทะเลสาบสุริยนัจนัทราท่ีหนุนขึ้ นสูง วดัเหวินอู่ตั้งอยูด่า้นขวาของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

สรา้งขึ้ นในปี 1938 ภายในวดัมีรูปป้ันของขงจื้ อและเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพเจา้แห่งความ

ซื่อสตัย)์ ซึ่งชาวไตห้วนัเชื่อกนัวา่ หากไดบู้ชาเทพเจา้กวนอู จะไดป้ระสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน มีแต่

คนจงรกัภกัดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนาจึงท าใหไ้ดร้บัความนิยมจาก

ชาวไตห้วนั ท่ีมาสกัการะขอพรองคเ์ทพในวดัแห่งน้ี 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอ้ี เจียอี้ ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทะเล ถือเป็นเมืองเดียวในไตห้วนัท่ีมีแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากถึง 3 แห่ง ไดแ้ก ่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติชายฝั่งตะวนัออก

เฉียงใต ้(Southwest Coast National Scenic Area) และอุทยานแห่งชาติสิรายา  โดยทั้ง 3 แห่งน้ี ลว้นมี

ทศันียภาพที่โดดเด่นและสวยงาม ตั้งแต่ภูเขาไปจนถึงชายทะเล ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของยวี่ซนั ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด

ของไตห้วนัอีกดว้ย ท าใหเ้จียอี้ มีระบบนิเวศทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ ์เหมาะกบัการท าประมงและเพาะเล้ียง

หอยนางรมเป็นอยา่งยิ่ง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูขา้วมนัไก่เจียอ้ี 

ที่พกั โรงแรม TSUN HUANG HOTEL 4 *หรือเทียบเท่า 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ที่พกั  

น าท่านชิม ชาอูหลง ท่ีมีชื่อเสียงของไตห้วนั จากน้ัน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยาน

แห่งชาติอาลีซาน ตั้งอยูใ่นเขตเมืองเจียอี้  ทางตอนกลางของไตห้วนั ครอบคลุมพื้ นท่ีถึง 1,400 เฮกเตอร ์

จุดเด่นอยูท่ี่ภูเขาอาลีซาน สูงประมาณ 2,200 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ท าใหบ้รรยากาศรอบอุทยานเย็น

สบาย มีอุณหภูมิราว 10.6 องศาเซลเซียสเท่าน้ัน ดว้ยทศันียภาพที่สวยงามและอากาศท่ีดี ท าใหอุ้ทยาน

แห่งน้ีไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวมากมาย  

จากน้ันใหท้่านไดนั้ง่ รถไฟโบราณ ซึ่งเอกลกัษณข์องอาลีซาน  สมัผสัอากาศเย็นสบายร่มร่ืนภายในอุทยาน 

 

 

 

 

วนัที่สาม ชิมชาอูหลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นัง่รถไฟโบราณ – พิพิธภณัฑท์างประวตัิศาสตร์

เมืองเจียอ้ี - อาบน ้าแร่ 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑท์างประวติัศาสตรแ์ห่งเมืองเจียอ้ี ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน

ส าคญัของเมืองน้ี สมยัก่อนเคยเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาคารถูกออกแบบใหม้ีความโดด

เด่นและเป็นเอกลกัษณ ์พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชม ซึ่งจะมีงานจดัแสดงวตัถุโบราณต่างๆ

ของเจียอี้   รวมถึงใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัประวติัศาสตรข์องเมืองน้ี เพื่อใหไ้ดศึ้กษาความเป็นมาและปลูกจิตส านึก

ใหค้นเจียอี้ รกับา้นเกิดของตน โดยพิพิธภณัฑอ์นุสรณท์างประวติัศาสตรแ์ห่งน้ี ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง

ประวติัศาสตรท่ี์ส าคญัของเจียอี้   

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบูเชียนเย ้

ที่พกั โรงแรม FRESH FIELDS HOTEL 5* HOTEL หรือเทียบเท่า 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชิม พายสปัปะรด ขนมท่ีมีชื่อเสียงของไตห้วนั พรอ้มซื้ อเป็น

ของฝากคนทางบา้น จากน้ันน าท่านสู่ หมู่บา้นสือเฟิน ตั้งอยูใ่นอ าเภอ

ผิงซี ซึ่งเป็นหมู่บา้นโบราณท่ีมีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น 

เน่ืองจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใชข้นถ่านหิน เป็นท่ีนิยม

ในการปล่อยโคมลอย ใหท้่านได ้ปล่อยโคม (4 ท่านต่อ 1 โคม) โคม

ลอยของไตห้วนั ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟผิงซีหรือ PingXi Sky 

Lantern Festival จดัข้ึนทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 ของเดือน 1 

ตามปฏิทินจนัทรคติ    

จากน้ันน าท่าน สมัผสับรรยากาศ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่

บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟ่ินเคยเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมี

ชื่อเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่ส าคญัแห่ง

หน่ึง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไตห้วนั 

จากน้ันใหท้่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหารแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนั 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

  ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE 

จากน้ัน จากน้ันน าท่านสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบตัรข้ึนตึก ชั้น 89)  ตึกไทเป 101 เป็นสิ่งก่อสรา้ง

ท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลก เริ่มสรา้งเมือปี 1997 ซึ่งตั้งอยูใ่นใจกลางเขตพิเศษของซินอี้  เมืองไทเป  ประเทศ

วนัที่สี่ ชิมพายสปัปะรด - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน  (4ท่าน / 1โคม) – หมู่บา้นจิ่วเฟ่ิน – DUTY FREE – 

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น 89) – อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง 
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ไตห้วนั ซึ่งเป็นเขตท่ีมีการพฒันาท่ีน ายุคสมยัก่อนและสมยัใหม่มาประสมประสานกนัมาพฒันา ในปี 70 

หรือเรียกวา่ ยุคของ ไทเป แมนฮลัตัล ก็วา่ได ้และเป็นเขตเศรษฐกิจที่ดีมาก มีความสูง 101 ชั้น ซึ่ง 

หมายเลข 1 น้ันมาจากความหมายวา่ ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มี

ความกา้วหน้าทาง High Technology จึงน ามารวมกนั คือ ความกา้วหน้าทางดา้น Technology ท่ีดีท่ีสุด 

น าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อนุสรณส์ถานท่ีตั้งอยูต่รงใจกลางของเมืองไทเปท่ีมีพื้ นท่ี 2,500 

ตารางกิโลเมตรแห่งน้ีถูกตกแต่งและประดบัเป็นอยา่งดี โดยตวัอาคารของอนุสรณส์ถานถูกสรา้งขึ้ นมาตาม

แบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บนัไดทั้งสี่ดา้นถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต ์

หลงัคาสีน ้าเงิน รวมทั้งยงัมีสวนดอกไมส้ีแดง  ท่ีเป็นการแสดงออกทางสญัลกัษณ์ใหเ้ห็นถึงอิสรภาพ ความ

เท่าเทียม และความเป็นหน่ึงเดียวกนั ตามสีของธงชาติไตห้วนั 

สถานท่ีแห่งน้ีนอกจากจะเป็นแลนดม์ารค์อนัส าคญัของไทเปท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยียนอยา่งไม่ขาดสาย

แลว้ ยงัเป็นโรงละครแห่งชาติและสถานท่ีส าหรบัจดัคอนเสิรต์ของไตห้วนัท่ีมีการแสดงจากศิลปินและ

นักรอ้งชื่อดังมากมายใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ร่วมตลอดทั้งปี 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูพระกระโดดก าแพง 

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 

ที่พกั โรงแรม MIDTOWN RICHARDSON HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านชม วัดหลงซาน เป็นศาลเจา้จีนเก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่นเขตวานหวั กรุงไทเป ไตห้วนั สรา้งขึ้ น

โดยผูท่ี้อพยพมาจากฝูเจียนในช่วงราชวงศช์ิง ราวปี ค.ศ. 1738 โดยสรา้งขึ้ นเพื่อถวายสกัการะแด่เจา้แม่

กวนอิมและม่าจอ้โป๋ และเป็นวดัมหายาน รวมถึงลทัธิเต๋า เช่นกนัซึ่งการรวมความเชื่อในศาสนสถานเดียว

แบบน้ีเป็นลกัษณะพิเศษของศาลเจา้แบบไตห้วนัวดัหลงซานเป็นวดัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศช์ิง ที่มีความ

สวยงามและมีคุณค่าทางประวติัศาสตรเ์ป็นอยา่งมาก ท่ีน่ีเต็มไปดว้ยรูปแกะสลกัมากมาย มีเสาคู่มงักร

ทองแดงอนัโดดเด่นท่ีประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ท่ีโถงกลาง นอกจากน้ี วดัหลงซานยงัประดิษฐาน

วนัหา้  วดัหลงซาน -  สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ                            

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%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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พระพุทธรูปและเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิไวห้ลายองค ์ท าใหช้าวไตห้วนัและชาวต่างชาติต่างพากนัมาเยี่ยมชมและ

สกัการะอยูเ่ป็นประจ า 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

13.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไชน่าแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ CI835 

16.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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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 21-25 ตลุาคม 2565 31,990.- 6,000.- 30 

วนัที่ 28ต.ค.-01 พ.ย. 2565 29,990.- 6,000.- 30 

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