
 

 

 
 
 
 



 

    

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 
สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเวินหวู่ 
– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – ตลาดกลางคืนเห
วินฮั่ว 

   
CHIAYI KING HOTEL, 
CHIAYI หรือเทียบเท่า  

3 เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง    
STAY HOTEL, TAICHUNG 
หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว  
THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน ้าพุร้อน – PUBLIC LIBRARY  
ร้านคอสเมติค – ย่านซีเหมินติง  

   

CHATEAU DE CHINE 
HOTEL, TAIPEI 
หรือเทียบเท่า  

5 หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่น –  อุทยานแห่งชาติเย่หล่ิว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป     



 

  
BKK       TPE TPE       BKK 

  
BR206 01.45 06.35 BR205 20.45 23.30 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

13 – 17 เมษายน 2566 29,990 29,990 24,990 8,000 

21 – 25 เมษายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

02 – 06 พฤษภาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

09 – 13 พฤษภาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

17 – 21 พฤษภาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

23 – 27 พฤษภาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

02 – 06 มิถุนายน 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

08 – 12 มิถุนายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

14 – 18 มิถุนายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

20 – 24 มิถุนายน 2566 22,990 22,990 17,990 6,000 

อัตราค่าบริการส าหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 

 
** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 บาท/ท่าน ** 

** อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ ในกรณีพาสปอร์ตต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท ** 
ส าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 7,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนท่ีเหลือ 
21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ 

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง 
ตามความต้องการ) 

3. ราคานี้ส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี 
4. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกบัตร

โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจาก
เจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะน าเท่านั้น 

5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่
รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.30  นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR (BR) โดยมีป้าย
ต้อนรับเลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกพร้อมแนะน าข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

 
 



 

 
Day2 สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่น

บราซิล – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว 

01.45 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR206 (บริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาที 

06.35 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากนั้นน าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ 
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเท่ียว น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung) น าท่าน
แวะชม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (Zhongshe Flower Garden) เป็นสวนดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ท่ีปลูกดอกไม้สลับสับเปล่ียนตาม

สภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมได้ตลอดท้ังปี ทุ่ง
ดอกไม้หลากหลายสีและแหวกแนว มีซุ้มดอกไม้ ศาลา
กลางน ้า กังหันลม เปียโนกลางสวนและยังมีมุมสวยๆให้
ได้ถ่ายรูปอีกมากมาย ส าหรับในเดือนธันวาคมทุกท่าน
สามารถชมทุ่งดอกคอสมอส, ดอกลิลล่ี, ดอกเสจ เป็น
ต้น และในช่วงที่สวยที่สุดจะเป็นช่วงเดือนมกราคม-
มีนาคม ซ่ึงทุ่งดอกทิวลิปถือเป็นไฮไลท์ของฟาร์ม

ดอกไม้จงเซ่อ อี ก ด้ ว ย 
ท่ี นี่

ไม่ได้
เป็ น เพี ย ง ส ว น

ดอกไม้อย่างเดียวแต่ยังเป็นตลาดดอกไม้อีกด้วย สามารถเลือกซื้อดอกไม้ มีกิจกรรมอื่นๆให้เลือกท า อีกท้ังยังมีร้าน BBQ สไตล์
ไต้หวัน ถือเป็นร้านยอดนิยมส าหรับคนในท้องถิ่น (รวมค่าเข้าฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ)   



 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและต้ังอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน ได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีต้ังอยู่ใจ
กลางหัวใจของไต้หวัน เป็นเมืองเดียวท่ีดินแดนไม่มีเขตติดต่อชายฝ่ังทะเล ยังเป็นต้นก าเนิดแม่น ้าโจวสุ่ย (Zhuoshui River) 
แม่น ้ายาวที่สุดในไต้หวันหล่อเล้ียงผู้คนในเมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวขึ้นช่ือของเมืองหนานโถว 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938 ต้ังอยู่ทางด้านขวาของทะเลสาบสุริยัน
จันทรา ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจ้ือและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเช่ือกันว่า 
หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบ 
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนส่ิงใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนา จึงท าให้ได้รับ
ความนิยมจากชาวไต้หวัน ท่ีมาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้ ด้านหน้ามี สงิโตหินอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว 
มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันแสดงถึงความยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของวัดเหวินหวู่ ชาวไต้หวันเช่ือว่าเป็นสิงโตผู้พิทักษ์
และจะอยู่เป็นคู่ชาย-หญิงอยู่เสมอ ซึ่งตัวผู้อยู่ทางขวาเหยียบลูกโลก ตัวเมียอยู่ทางซ้ายกับลูกสิงโตตัวน้อย  
จุดที่หนึ่ง: องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่านั่งบนบัลลังค์ ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของประสบความส าเร็จ
ในหน้าท่ีการงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดนี้คนไต้หวันมักนิยมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋า
เงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื่อเป็นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดที่สอง: วิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่านั่งบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเย่ว์เฟย เป็นเทพเจ้าแห่งฝ่ายบู๊ด้วยกันท้ังคู่ บาง
ต านานเล่าว่าเทพ เย่ว์เฟยเป็นเทพเจ้ากวนอูอีกปางหนึ่ง ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับเกี่ยวกับสติปัญญา และการซื่อสัตย์ 



 

จุดที่สาม: วิหารต้าเฉิง เป็นท่ีประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจ้ือ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือ
เกี่ยวกับสติปัญญา 

 
 
 

 

 

 

ระหว่างล่องเรือแวะพักท่ีท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะน าให้เลือกชิม ไข่ต้ม
ใบชา (Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึน้เขาไปนมัสการพระถังซัมจ๋ัง เป็นไข่ต้มใบชา
ร้านดังท่ีไม่ว่าใครก็ต้องมาล้ิมลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความอร่อยนั้นอยู่
ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนต้ังแต่การต้มไข่พร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ 
ท าให้เมื่อชิมไปค าแรกจะได้กล่ินหอมของสมุนไพรพร้อมกับรสชาติเค็มนิดหน่อยของ
ตัวซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของอาม่าเป็นร้านเดียวท่ีได้รับ
อนุญาตให้เปิดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาท่ีนี่ท่ีเดียวเท่านั้น 



 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านแวะชม สวนองุ่นบราซิล พร้อมเด็ดชิมสดๆจากสวน โดยสวนจะน ามาแปรรูปท้ังน ้าเอนไซม์ สกัดผงและอบแห้ง มี
สรรพคุณคือช่วยล้างสารพิษท่ีสะสมในร่างกาย 

 จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินไปกับ ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว ต้ังอยู่บนถนนเหวินฮั่ว ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาชิมอาหารและขนม
พื้นเมืองแสนอร่อย ท่ีนี่มีสินค้าท้องถิ่นให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ โดยทางทิศใต้ของถนน จะมีน ้าพุต้ังอยู่กึ่งกลางตลาด 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก CHIAYI KING HOTEL, CHIA YI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 

 
 

 

ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศท่ีสวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู (Lalu Island) 
ต้ังอยู่กลางทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นท่ีรู้จักกันในนามเกาะบนน ้า อดีตบริเวณนี้เป็นท่ี
อาศัยของชนเผ่าพื้นเมือง จนกระท้ังปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวันได้เปล่ียนช่ือเป็น 
เกาะกวงฮวา (Guanghua Island) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท า
ให้ทะเลสาบสุริยันจันทราได้รับความเสียหายท าให้มีการค้นพบซากอารยธรรมและของ
ใช้โบราณของชนเผ่าพื้นเมือง จนปี ค.ศ. 2000 จึงกลับมาใช้ช่ือเดิมเป็นเกาะลาลูจนถึง
ปัจจุบัน ในอดีตชนเผ่าพื้นเมืองใช้เกาะลาลูเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ 

 



 

Day3 เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (Chaiyi) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงอีกเมืองหนึ่งของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้าน

ติดทะเล มี 3อุทยานแห่งชาติ ซึ่งอุทยานท่ีเราก าลังเดินทางไปนั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน Alishan National Scenic 
Area ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านชาอู่หลง (Taiwan Tea Shop) เป็นชาขึ้นช่ือช้ันดีของไต้หวัน ให้ท่านได้ล้ิมลองชาอู่หลงแท้ๆ 
จากต้นก าเนิด ชาอููู่หลงมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายในหลายด้านนอกเหนือจากชาอู่หลงลดความอ้วน เช่น แก้กระหาย เพิ่ม
ความสดช่ืน ต่อต้านแบคทีเรียในช่องปาก ป้องกันฟันผุป้องกันโรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในร่างกาย ประโยชน์ของ
ชาอู่หลงมีส่วนประกอบส าคัญท่ีช่วยในการควบคุมความอ้วน ลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลได้เป็นอย่าง
ดี พร้อมเลือกซื้อเป็นของฝากท่ีระลึก 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู อาหารพื้นเมืองสไตล์ไต้หวัน 

จากนั้นน าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน Alishan National Scenic Area คน
ไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ียอดเขาแห่งนี้ เพราะมีความเช่ือว่า หมอกบน
ยอดเขาในยามเช้าจะอุดมไปด้วยพลังช่ีหรือท่ีเรียกว่าพลังลมปราณ ถือเป็นพลังพื้นฐานท่ี
ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ และเช่ืออีกว่าหากได้มาชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ีเขาอาลีซานถือว่าเป็นมงคล
กับชีวิต สามารถเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ Zhaoping Park ชมสวนสนพันปี ชมทะเลทาบ
สาบสองพี่น้อง (The Sister Pond) เส้นทางนี้เป็นเส้นทางท่ีสามารถรับชมดอกซากุระบานได้
ในช่วงเดือนมีนาคม อีกท้ังยังมีท่ีสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีวัดอาลีซาน (Shouzhen Temple) ซึ่งเป็นวัดท่ีชาวบ้านและนักท่องเท่ียว
นิยมมาสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลจากเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์และเทพแห่งการค้า จากนั้นพาท่านนั่ง รถไฟ
สายโบราณ (Alishan Train) ชมทัศนียภาพ ทิวทัศน์ความสวยงามของธรรมชาติในอุทยาน (รวมค่าต๋ัวนั่งรถไฟแบบ One 
Way Ticket) นอกจากนี้เมืองเจียอี้ยังมีช่ือเสียงในเรื่องของปลูกชาท่ีมีคุณภาพอีกด้วย 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน 
ที่พัก STAY HOTEL, TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 
 



 

 
Day4 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน ้าพุร้อน – PUBLIC 

LIBRARY – ย่านซีเหมินติง 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) น าท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium 
Shop) ท่ีเป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มี ท้ังแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มี
คุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชม
หยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล ้าค่าของชาวไต้หวันต้ังแต่โบราณ
และน าท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake 
Shop) ช่ือดังของไต้หวัน เป็นขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊
อปคอร์น, เห็ดทอด)  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เสี่ยวหลงเปา 

จากนั้นน าท่านไปยัง เป่ยโถว อยู่ทางตอนเหนือของเมืองไทเป 
สถานท่ีแห่งนี้ขึ้นช่ือในเรื่องของน ้าพุร้อน ซึ่ งในอดีตช่วงเวลาท่ี

ประเทศไต้หวันนั้นเคยตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นได้มีการสร้างท่ีอาบ



 

น ้าแร่ท่ีเป่ยโถว น าท่านชม THERMAL VALLEY หรือท่ีได้รับการขนานามว่า “แอ่งนรกอเวจี (Hell Valley)” โดยบ่อน ้าพุ
ร้อนแห่งนี้มีสีเขียวมรกต อุณหภูมิสูงถึงเกือบร้อยกว่าองศา จึงท าให้มีควันลอยฟุ้งจากบ่ออยู่มากมาย จากนั้นน าท่านไปยัง 
พิพิธภัณฑ์น ้าพุร้อนเป่ยโถว (Beitou Hot Spring Museum) โดยภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการรวบรวมอุปกรณ์ เครื่องไม้
เครื่องมือต่างๆ และเรื่องราวของเป่ยโถวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ต่อจากนั้นน าท่านชม PUBLIC LIBRARY ถือได้ว่าเป็น
ห้องสมุดท่ีโด่งดังท่ีสุดของเมืองเป่ยโถว อีกท้ังโดยรอบประกอบไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าท่ีเขียวขจี ท าให้สถานท่ีแห่งนี้มีความร่มรื่น 
ร่มเย็น เหมาะแก่การอ่านหนังสือ 

 น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ต้ังอยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวม
แฟช่ันท่ีทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟช่ัน เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง 
หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายท่ีมีให้อัพเดทแฟช่ันเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกท้ังสินค้ามีแบรนด์ของท่ีนี่ยัง
ถือได้ว่ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปป้ิงกันอย่างจุใจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ที่พัก CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 



 

เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ท่ีต้ังอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบด้ังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวัน
ในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน์ รวมท้ังเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย ท้ังนี้หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่นยังเป็นท่ีตามรอยของสาวก
การ์ตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมช่ันช่ือดังของญี่ปุ่น ท่ีได้น าฉากตึกโคมไฟในหมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่นด าเนินเรื่องอีก
ด้วย 

แนะน าของอร่อย เป็นต้นก าเนิด บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน บัวลอยของไต้หวันจะ
ช้ินใหญ่กว่าและเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วน
น ้าเช่ือมจะเป็นน ้าถั่วเขียวหอมหวาน สามารถส่ังได้ท้ังแบบร้อนและแบบเย็น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Day2 วัดหลงซาน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเห

มินติง 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 
น าท่านเดินทางเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ต้ังอยู่ทางส่วน
เหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะ
กร่อนของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง 
ลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว อาทิ หินรองเท้านางฟ้า, หินทะเล
เทียน, หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิง, หินหัวมังกรและ
อื่นๆ และเนื่องจากมีพื้นท่ีใกล้กับชายฝ่ังทะเลดังนั้นจึงท าให้พื้นท่ีนี้มี
หิ น รูปทรงแปลกตาอี กมากมาย  และที่ เป็ น ไฮ ไลท์ และ มี
นักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ ซ่ึงมี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ด่ืมด ่าบรรยากาศธรรมชาติสร้างและ
หินรูปร่างแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา 
  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 
  

น าท่านเดินทางสู่ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับใน
ปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ท่ีรวบรวมร้านค้าแบรนด์ดัง
ระดับโลกไว้มากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS 
VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, 
ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA อิสระทุกท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
สนามบินเถาหยวน 



 

 
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

20.45 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR 
เท่ียวบินท่ี BR205 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

23.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจาก
ทีมงานเลทส์โกกรุ๊ป 

 
 
 
 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 


