
 

 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต    

STAY HOTEL, 
TAICHUNG 
หรือเทียบเท่า  

2 
เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวน
องุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง    

CHATEAU DE CHINE 
HOTEL, TAIPEI 
หรือเทียบเท่า  



 

 
 
 

 

  

 

 

 

BKK       TPE TPE       BKK 

  
VZ562 10.05 14.40 VZ563 15.40 18.35 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

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

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2566 14,990 14,990 11,990 5,000 

31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

01 – 04 เมษายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

02 – 05 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

12 – 15 เมษายน 2566 25,990 25,990 20,990 7,000 

14 – 17 เมษายน 2566 27,990 27,990 22,990 7,000 

15 – 17 เมษายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

16 – 19 เมษายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

3 
เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หล่ิว – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่น – เมืองผิงซี – 
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) 

   

LIDO FORESTRY SPA 
RESORT, TAOYUAN 
หรือเทียบเท่า  

4 
ร้านเครื่องส าอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน  
สนามบินสุวรรณภูมิ     

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

19 – 22 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

20 – 23 เมษายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

22 – 25 เมษายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

26 – 29 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

27 – 30 เมษายน 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 21,990 21,990 16,990 5,000 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566 18,990 18,990 13,990 5,000 

01 – 04 พฤษภาคม 2566 18,990 18,990 13,990 5,000 

02 – 05 พฤษภาคม 2566 18,990 18,990 13,990 5,000 

06 – 09 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

07 – 10 พฤษภาคม 2566 14,990 14,990 11,990 5,000 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

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

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

12 – 15 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

13 – 16 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

14 – 17 พฤษภาคม 2566 15,990 15,990 11,990 5,000 

17 – 20 พฤษภาคม 2566 15,990 15,990 11,990 5,000 

19 – 22 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

20 – 23 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

24 – 27 พฤษภาคม 2566 15,990 15,990 11,990 5,000 



 

25 – 28 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

27 – 30 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2566 15,990 15,990 11,990 5,000 

08 – 11 มิถุนายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

10 – 13 มิถุนายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

16 – 19 มิถุนายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

01 – 04 กรกฎาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

08 – 11 กรกฎาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

14 – 17 กรกฎาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

22 – 25 กรกฎาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

03 – 06 สิงหาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

12 – 15 สิงหาคม 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

19 – 22 สิงหาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

24 – 27 สิงหาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 
 

 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

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

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

01 – 04 กันยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

07 – 10 กันยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 



 

09 – 12 กันยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

14 – 17 กันยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

16 – 19 กันยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

21 – 24 กันยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

23 – 26 กันยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

05 – 08 ตุลาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

07 – 10 ตุลาคม 2566 18,990 18,990 13,990 5,000 

12 – 15 ตุลาคม 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

22 – 25 ตุลาคม 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

25 – 28 ตุลาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

อัตราค่าบริการส าหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 บาท/ท่าน ** 
** อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ในกรณีพาสปอร์ตต่างชาติ จ่ายเพ่ิม ท่านละ 2,000 บาท ** 

ส าคัญโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่าน้ัน 
2. อัตราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 10 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ราคาน้ีส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน ส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพ่ิม 2,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี 
4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะน าเท่าน้ัน 
5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการ

ทัวร์) 
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 



 

 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝงิเจ่ียไนท์มารเ์กต็ 

 
07.00  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR (VZ)  โดยมีป้ายต้อนรับ          

เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกพร้อมแนะน าข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 
10.05 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินที่ VZ562 (ไม่มีบริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที 
14.40 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากน้ันน าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเท่ียว 

น าท่านเดินทางสู่ เฝิงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต (Feng Chia Night Market) ต้ังอยู่ที่เมืองไทจง ใกล้มหาวิทยาลัยฟงเจี่ย (Feng Chia University) 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตลาดกลางคืนฟงเจี่ย-เหวินหวา (Feng Chia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจี่ย (Feng Chia Rd.) และถนนฟูฉิง (Fuxing 
Rd.) ตลาดกลางคืนแห่งน้ีถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนชื่อดังของเมืองไทจงและที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งกัน
อย่างจุใจ ภายในมีสินค้าคุณภาพดีเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง อาหารท้องถ่ิน และอาหารแบบสตรีทฟู้ดมากมายให้ลิ้มรสความอร่อย 

ร้านรองเท้าแนะน า ABC MART เป็นศูนย์รวมรองเท้าแบรนด์ดังต่างๆ ที่เป็นยอดนิยม อาทิ 
Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Convers และรองเท้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยที่บางรุ่น
ภายในร้านถือว่ามีราคาถูกกว่าท้องตลาดและเมื่อเทียบราคากับรุ่นน้ันๆ ถูกกว่าในประเทศไทย 
ทั้งน้ีทางร้านยังจัดโปรลดราคาอยู่เป็นประจ า อีกอย่างที่ข้ึนชื่อคืออาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู
ที่ข้ึนชื่อของที่น่ีเลยก็มี ชานมไข่มุก ไก่ทอด หลู่เว่ย เต้าหู้เหม็น และอาหารที่น่าสนใจอีกมากมาย 
 



 

แนะน าของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ร้านไก่ทอดชื่อดังที่เป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและคน
ไต้หวัน ที่ร้านน้ีไก่ทุกชิ้นจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเน้ือไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตัวแป้งกรอบ
อร่อยไม่หนาจนเกินไป ราคาชิ้นละ 70 NTD และที่ร้านไม่ได้มีแค่เฉพาะไก่ทอดชิ้นใหญ่ไว้บริการอย่างเดียว 
ยังมีหลากหลายเมนูให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย 

 
 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ  

ที่พัก STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสรุิยันจันทรา – สวนองุน่บราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงหนานโถว (Nantou) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและต้ังอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ต้ังอยู่ใจกลางหัวใจของไต้หวัน 
เป็นเมืองเดียวที่ดินแดนไม่มีเขตติดต่อชายฝั่งทะเล ยังเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น้ ายาวที่สุดในไต้หวันหล่อเลี้ยงผู้คนใน
เมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานที่ท่องเท่ียวข้ึนชื่อของเมืองหนานโถว 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1938 ต้ังอยู่ทางด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูป
ปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบ 



 

ความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนา จึงท าให้ได้รับความนิยมจากชาว
ไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งน้ี ด้านหน้ามี สิงโตหินอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
แสดงถึงความย่ิงใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของวัดเหวินหวู่ ชาวไต้หวันเชื่อว่าเป็นสิงโตผู้พิทักษ์และจะอยู่เป็นคู่ชาย-หญิงอยู่เสมอ ซึ่งตัวผู้อยู่ทางขวา
เหยียบลูกโลก ตัวเมียอยู่ทางซ้ายกับลูกสิงโตตัวน้อย  
 
จุดที่หน่ึง: องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่าน่ังบนบัลลังค์ ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพรเก่ียวกับเรื่องของประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน 
กิจการเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดน้ีคนไต้หวันมักนิยมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพ่ือ
เป็นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดที่สอง: วิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่าน่ังบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเย่ว์เฟย เป็นเทพเจ้าแห่งฝ่ายบู๊ด้วยกันทั้งคู่ บางต านานเล่าว่าเทพ เย่ว์
เฟยเปน็เทพเจ้ากวนอูอีกปางหน่ึง ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเก่ียวกับเกี่ยวกับสติปัญญา และการซื่อสัตย์ 

จุดที่สาม: วิหารต้าเฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเก่ียวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปัญญา 

 
 

 
น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมู่คณะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนด์
มาร์คส าคัญของไต้หวัน ท่ีมาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทราน้ันมาจากมีลักษณะรูปร่างทางตอนเหนือคล้ายพระอาทิตย์ ทางตอนใต้มีรูปร่างกลม
คล้ายพระจันทร์ พ้ืนที่รอบทะเลสาบยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสิง่มีชีวิตมากมาย อาทิ ปลา นก และสัตว์อื่นๆ หลากหลายสายพันธ์ุ   

ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู (Lalu Island) ต้ังอยู่กลาง
ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นที่รู้จักกันในนามเกาะบนน้ า อดีตบริเวณน้ีเป็นที่อาศัยของชนเผ่า
พ้ืนเมือง จนกระทั้งปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวันได้เปลี่ยนชื่อเป็น เกาะกวงฮวา (Guanghua 
Island) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าให้ทะเลสาบสุริยันจันทราได้รับความ
เสียหายท าให้มีการค้นพบซากอารยธรรมและของใช้โบราณของชนเผ่าพ้ืนเมือง จนปี ค.ศ. 2000 จึง

 



 

กลับมาใช้ชื่อเดิมเป็นเกาะลาลูจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชนเผ่าพ้ืนเมืองใช้เกาะลาลูเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ 

 
 

ระหว่างล่องเรือแวะพักที่ท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะน าให้เลือกชิม ไข่ต้มใบชา 
(Taiwanese Tea Eggs) ก่อนข้ึนเขาไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง เป็นไข่ต้มใบชาร้านดังที่ไม่ว่าใครก็
ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความอร่อยน้ันอยู่ความพิถีพิถันในทุกข้ันตอนต้ังแต่
การต้มไข่พร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ท าให้เมื่อชิมไปค าแรกจะได้กลิ่นหอมของ
สมุนไพรพร้อมกับรสชาติเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของ
อาม่าเป็นร้านเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาท่ีน่ี
ที่เดียวเท่าน้ัน 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

จากน้ันน าท่านแวะชม สวนองุ่นบราซิล พร้อมเด็ดชิมสดๆจากสวน โดยสวนจะน ามาแปรรูปทั้งน้ าเอนไซม์ สกัดผงและอบแห้ง มีสรรพคุณคือช่วย
ล้างสารพิษที่สะสมในร่างกาย 

น าท่านนมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่งน้ีมีอายุราวๆ เกือบ 300 ปี ด้านหน้า
ตกแต่งด้วยเสามังกรทั้งซ้ายและขวา เปรียบเสมือนก าลังปกป้องห้องโถงกลาง ในปี ค.ศ. 1740 เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ทางวัดจึงได้รับการบูรณะ
หลายครั้ง ท้ังบานประตู คาน หลังคา และเสามังกรแกะสลักตระหง่านสวยงาม เป็นประติมากรรมที่มีความละเอียดอ่อนเป็นงานไม้ที่สวยงาม มี
หนังสือจีนโบราณประดับตรงทางเข้าให้ความสัมผัสของวรรณกรรมนอกเหนือจากคุณค่าทางศาสนายังส่งเสริมการท่องเท่ียวอีกด้วย ปัจจุบันเป็นที่
นิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ท่ีส าคัญเรื่องความรัก เชื่อกันว่าใครที่ไม่ประสบความส าเร็จเรื่องความรัก ให้ขอพรกับเทพเฒ่าจันทราท่ีวัดแห่ง
น้ี แล้วความรักจะกลับมาดีข้ึน  น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ต้ังอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ 
เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง หรือ

ของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบ
รนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของที่ น่ียังถือได้ว่ามีราคาที่ ถูกเหมาะส าหรับนักช้อป

มากมายให้ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ 

ค่ า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระ ดั บ  4  ด า ว  ห รื อ

เทียบเท่า 



 

 
Day3 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ – อุทยานแห่งชาตเิย่หลิ่ว – เมืองผิงซี – หมูบ่้าน

โบราณสือเฟิน่ (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เป็นเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติใน
ป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันต้ังแต่โบราณ
และน าท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ชื่อดังของไต้หวัน เป็นขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพาย
สับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด)  

 

จากน้ันน าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) สถานที่แห่งน้ีสร้างข้ึนเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงนายพลเจียงไค
เช็ค ประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวัน ที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ.2518 ที่ต้ังของอนุสรณ์สถานเดิมเป็นกองบัญชาการกองทัพบก ซึ่งเป็นเขตทหารที่
ใหญ่ที่สุดในเขตเมืองไทเปในสมัยน้ัน ตัวอาคารใช้สีฟ้าและสีขาวซึ่งเป็นสีของธงชาติไต้หวันเป็นหลัก หลังคาถูกออกแบบในความหมายของท้องฟ้าสี
ครามและดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่าง 12 ล าแสง รูปปั้นสัมฤทธ์ิของท่านอดีตประธานาธิบดีหันหน้าไปท าเนียบประธานาธิบดีและจีนแผ่นดินใหญ่ในทาง
ทิศตะวันตก ซึ่งทั้งหมดน้ีล้วนมีนัยพิเศษ ด้วยแนวคิดด้านประชาธิปไตยที่เปิดกว้างมากข้ึน ท าให้ลานด้านหน้าของ
อนุสรณ์สถานกลายเป็นสถานที่ชุมนุมของกลุ่มเพ่ือประชาธิปไตย 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา 
 

น าท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งน้ีต้ังอยู่ทางส่วน
เหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพ้ืนที่เป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ าทะเลและลม 
ทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว อาทิ หินรองเท้านางฟ้า, หินทะเล
เทียน, หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิง, หินหัวมังกรและอื่นๆ และเน่ืองจากมีพ้ืนที่ใกล้กับชายฝั่ง
ทะเลดังน้ันจึงท าให้พื้นที่น้ีมีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอ
ถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  ให้ท่านได้ด่ืมด่ าบรรยากาศธรรมชาติ



 

สร้างและหินรูปร่างแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา 
 

 
 
 
 

 
 
เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่น (Jiufen Old Street) ที่ต้ังอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนน
คนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบด้ังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือก
ชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย ท้ังน้ีหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ินยังเป็นที่ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมชั่นชื่อดังของ
ญ่ีปุ่น ที่ได้น าฉากตึกโคมไฟในหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ินด าเนินเรื่องอีกด้วย 

แนะน าของอร่อย เป็นต้นก าเนิด บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน บัวลอยของไต้หวันจะชิ้นใหญ่กว่า
และเน้ือหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน้ าเชื่อมจะเป็นน้ าถ่ัวเขียว
หอมหวาน สามารถสั่งได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็น 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี (Pingxi) หรือที่รู้กันในชื่อเส้นทางรถไฟผิงซี โดยเมืองน้ีมีชื่อเสียงโด่งดังมา
จากภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เน่ืองจากสถานที่แห่งน้ีเป็นหน่ึงในฉากท่ีปรากฏในภาพยนตร์เรื่องน้ี จึงท า
ให้ที่น่ีได้ชื่อว่าเป็นหน่ึงในเส้นทางรถไฟสาย  โรแมนติกของไต้หวันเลยทีเดียว 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
และอีกหน่ึงสถานที่ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (Shifen Old Street) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ 

ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของเมืองผิงซี เป็นหมู่บ้านที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
อีกทั้งที่แห่งน้ียังข้ึนชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆ ปีทุกแห่งจะมีการจัดเทศกาล 
PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือ 

 
 

วันที่ 15 ของเดือน 1 จากน้ันน าทุกท่านขอพรอธิษฐานและปล่อยโคมขงหมิง (รวมค่าบริการแล้ว 1 
โคม/4 ท่าน) ยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารท้องถ่ิน หรือขนมชื่อดังไอศครีมถ่ัว
ตัด และร้านขายของที่ระลึกมากมาย 



 

แนะน าของอร่อย ไอศครีมถ่ัวตัด ไอศครีมรสกะทิที่เข้มข้นถึงใจ โรยด้วยถ่ัวตัดที่ท าข้ึนสดๆ เมื่อทานคู่กันกับไอศครีมเข้ากันได้ดีแบบลงตัว
สุดๆ เป็นอีกหน่ึงขนมที่มาเยือนไต้หวันต้องลิ้มลอง 

 
น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น 89) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของ
ประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่ง
ด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ท่ีรวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, 
CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, 
OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA   
ทั้งน้ีจุดไฮไลท์ของตึกไทเป 101 คือลิฟต์ความเร็วสูงพิเศษสองตัว ซึ่งสามารถข้ึนได้ด้วยความเร็ว 1 ,010 เมตรต่อ
นาที ใช้เวลาเพียง 37 วินาที ในการเดินจากชั้น 5 ไปยังจุดชมวิวชั้น 89 ลิฟต์ทั้งสองน้ีเป็นลิฟต์อัจฉริยะความเร็วสูง
เพียงตัวเดียวในโลกที่ติดต้ังอุปกรณ์แรงดันคงที่ ในชั้น 89 เป็นจุดชมวิวเมืองไทเปแบบ 360 องศา ที่มีความสูง 382 
เมตร มีลูกบอลกันกระแทกขนาดใหญ่ ชื่อเต็มอย่างเป็นทางการคือ 
Tuned Mass Damper TMD ซึ่งเป็นระบบลดแรงสั่นสะเทือนที่ปรับ
ให้เข้ากับความสมดุลของอาคารน้ี การแกว่งของอาคารเมื่อถูกลมแรง
พัดท าให้ระดับความรุนแรงลดลง  

หมายเหตุ: กรณีที่ท่านต้องการข้ึนตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณา
แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเดินทาง โดยค่าต๋ัวข้ึนตึกไทเป 101 
ชั้น 89 ราคาประมาณ 600 เหรียญดอลลาห์ไต้หวัน 
ค่ า  อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง  
ที่พัก LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้อิสระแช่น้ าแร่แบบส่วนตัว

ในห้องพัก เพื่อผ่อนคลาย ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 



 

 
 

Day4 ร้านเครื่องส าอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูม ิ

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  

น าท่านแวะ ร้านเคร่ืองส าอางค์ มีเครื่องส าอางรวมถึงพวกยา น้ ามัน ยานวดข้ึนชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปได้อย่างเต็มที่ จากน้ันน าท่าน
เดินทางสู่ ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย (Mitsui Outlet) เป็นห้างที่เปิดตัวภายใต้การด าเนินการของบริษัท Japanese Mitsui Group ซึ่งเป็นเจ้าของ
ห้างเอาท์เล็ทชื่อดังจากประเทศญ่ีปุ่น ที่น่ีคือห้างเอาท์เล็ทแบบเต็มรูปแบบ 5 ชั้น ภายในห้างมีการแบ่งพ้ืนที่ไว้เป็น 2 ส่วน IN MALL และ OUT 
MALL พ้ืนที่ให้บริการจากแบรนด์ชั้นน าทั่วโลก อาทิ Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE, Onitsuka Tiger 
และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถย่ืนขอท า Tax Refund เมื่อช็อปปิ้งมากกว่า 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน พร้อมย่ืน Passport ได้ที่แผนก Information 
ที่ชั้น 1 ได้อีกด้วย นอกจากน้ียังเป็นศูนย์รวมร้านอาหารไต้หวันและร้านอาหารญ่ีปุ่นยอดนิยมในไต้หวัน และยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ต JASONS 
Market ชานมไต้หวันแบบขวด ขนมไต้หวัน สามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากคนที่บ้าน ในห้าง Free Wi-Fi มีตู้ส าหรับชาร์จโทรศัพท์สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 
 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
15.40 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินที่ VZ563 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) 



 

18.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทส์โกกรุ๊ป 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 


