
 

 
 
 
 
 



 

    

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
    
   
  
  
 
 
 
  
 



 

  
 

 

  

 

 
 

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 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

25 – 28 มีนาคม 2566 15,990 15,990 12,990 5,000 

27 – 30 มีนาคม 2566 14,990 14,990 11,990 5,000 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต    

STAY HOTEL, 
TAICHUNG 
หรือเทียบเท่า  

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

HOTEL PAPAWHALE, 
XIMENDING 
หรือเทียบเท่า  

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

   

HOTEL PAPAWHALE, 
XIMENDING 
หรือเทียบเท่า  

4 
ร้านเครื่องส าอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน  
สนามบินสุวรรณภูมิ     

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

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

01 – 04 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

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

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

04 – 07 เมษายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

12 – 15 เมษายน 2566 26,990 26,990 20,990 8,000 

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

17 – 20 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

18 – 21 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

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

23 – 26 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

26 – 29 เมษายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

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

02 – 05 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

05 – 08 พฤษภาคม 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

07 – 10 พฤษภาคม 2566  16,990 16,990 12,990 5,000 

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

 
 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

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

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

10 – 13 พฤษภาคม 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

14 – 17 พฤษภาคม 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

อัตราค่าบริการ 



 

21 – 24 พฤษภาคม 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

24 – 27 พฤษภาคม 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

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

28 – 31 พฤษภาคม 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

04 – 07 มิถุนายน 2566 19,990 19,990 15,990 6,000 

07 – 10 มิถุนายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

09 – 12 มิถุนายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

14 – 17 มิถุนายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

17 – 20 มิถุนายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

07 – 10 กรกฎาคม 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

15 – 18 กรกฎาคม 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

22 – 25 กรกฎาคม 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

28 – 31 กรกฎาคม 2566 19,990 19,990 15,990 6,000 

10 – 13 สิงหาคม 2566 19,990 19,990 15,990 6,000 

23 – 26 สิงหาคม 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

25 – 28 สิงหาคม 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

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

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2566 14,990 14,990 11,990 5,000 

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

08 – 11 กันยายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

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

 
 



 

 
 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

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

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

09 – 12 กันยายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

13 – 16 กันยายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

20 – 23 กันยายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

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

20 – 23 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 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 5,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนท่ีเหลือ 
21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

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 

อัตราค่าบริการ 



 

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. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิ 

 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

 
07.00  นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR (VZ)  โดยมี

ป้ายต้อนรับ          เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกพร้อมแนะน าข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 
10.05 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ562 (ไม่มี

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 55 นาที 
14.40 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากนั้นน าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ 

(เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเท่ียว 



 

น าท่านเดินทางสู่ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (Feng Chia Night Market) ต้ังอยู่ท่ีเมืองไทจง ใกล้มหาวิทยาลัยฟงเจ่ีย (Feng Chia 
University) ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังตลาดกลางคืนฟงเจ่ีย-เหวินหวา (Feng Chia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจ่ีย (Feng Chia 
Rd.) และถนนฟูฉิง (Fuxing Rd.) ตลาดกลางคืนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนช่ือดังของเมืองไทจงและท่ีใหญ่ท่ีสุดในไต้หวัน 
มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ภายในมีสินค้าคุณภาพดีเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง อาหาร
ท้องถิ่น และอาหารแบบสตรีทฟู้ดมากมายให้ล้ิมรสความอร่อย 

ร้านรองเท้าแนะน า ABC MART เป็นศูนย์รวมรองเท้าแบรนด์ดังต่างๆ ท่ีเป็นยอดนิยม 
อาทิ Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Convers และรองเท้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย 
โดยท่ีบางรุ่นภายในร้านถือว่ามีราคาถูกกว่าท้องตลาดและเมื่อเทียบราคากับรุ่นนั้นๆ 
ถูกกว่าในประเทศไทย ท้ังนี้ทางร้านยังจัดโปรลดราคาอยู่เป็นประจ า อีกอย่างท่ีขึ้นช่ือ
คืออาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูท่ีขึ้นช่ือของท่ีนี่เลยก็มี ชานมไข่มุก ไก่ทอด หลู่เว่ย 
เต้าหู้เหม็น และอาหารท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 

 

แนะน าของกินอร่อยๆ  ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ร้านไก่ทอดช่ือดังท่ีเป็นท่ีนิยมใน
นักท่องเท่ียวและคนไต้หวัน ท่ีร้านนี้ไก่ทุกช้ินจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนื้อไก่มีขนาดแผ่นใหญ่
และนุ่มมาก ส่วนตัวแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกินไป ราคาช้ินละ 70 NTD และท่ีร้านไม่ได้มี
แค่เฉพาะไก่ทอดช้ินใหญ่ไว้บริการอย่างเดียว ยังมีหลากหลายเมนูให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย 

 
 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ที่พัก STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

 
Day2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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 สิงโตหินอ่อน (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 

 

 
 
น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมู่คณะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบ
สุริยันจันทราแลนด์มาร์คส าคัญของไต้หวัน ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยันจันทรานั้นมาจากมีลักษณะรูปร่างทางตอนเหนือคล้าย
พระอาทิตย์ ทางตอนใต้มีรูปร่างกลมคล้ายพระจันทร์ พื้นท่ีรอบทะเลสาบยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงมีชีวิต
มากมาย อาทิ ปลา นก และสัตว์อื่นๆ หลากหลายสายพันธุ์   

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 

 
 

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  เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ 
 

จากนั้นน าท่านแวะชม สวนองุ่นบราซิล พร้อมเด็ดชิมสดๆจากสวน โดยสวนจะน ามาแปรรูปท้ังน ้าเอนไซม์ สกัดผงและอบแห้ง มี
สรรพคุณคือช่วยล้างสารพิษท่ีสะสมในร่างกาย 

น าท่านนมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่งนี้มีอายุราวๆ เกือบ 
300 ปี ด้านหน้าตกแต่งด้วยเสามังกรท้ังซ้ายและขวา เปรียบเสมือนก าลังปกป้องห้องโถงกลาง ในปี ค.ศ. 1740 เกิดความ
เสียหายครั้งใหญ่ทางวัดจึงได้รับการบูรณะหลายครั้ง ท้ังบานประตู คาน หลังคา และเสามังกรแกะสลักตระหง่านสวยงาม เป็น
ประติมากรรมท่ีมีความละเอียดอ่อนเป็นงานไม้ท่ีสวยงาม มีหนังสือจีนโบราณประดับตรงทางเข้าให้ความสัมผัสของวรรณกรรม
นอกเหนือจากคุณค่าทางศาสนายังส่งเสริมการท่องเท่ียวอีกด้วย ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ท่ีส าคัญเรื่อง
ความรัก เช่ือกันว่าใครท่ีไม่ประสบความส าเร็จเรื่องความรัก ให้ขอพรกับเทพเฒ่าจันทราท่ีวัดแห่งนี้ แล้วความรักจะกลับมาดีขึ้น  

น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ต้ังอยู่ ในเมืองไทเป ท่ีแห่งนี้
เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช่ันท่ีทันสมัย

ของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้า
แฟช่ัน เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง หรือของกิ๊ฟช้อปมาก

มายท่ีมีให้อัพเดทแฟช่ันเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบรนด์ หรือไม่มี
แบรนด์ อีกท้ังสินค้ามีแบรนด์ของท่ีนี่ยังถือได้ว่ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรับ

นักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปป้ิงกันอย่างจุใจ 



 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ที่พัก HOTEL PAPAWHALE, XIMENDING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
Day3 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณ

จิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมต๋ัว) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ท่ีเป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้ังแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มี
คุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมท้ังมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล ้า
ค่าของชาวไต้หวันต้ังแต่โบราณและน าท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ช่ือดังของ
ไต้หวัน เป็นขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด)  

 

จากนั้นน าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) สถานท่ีแห่งนี้สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์
ร าลึกถึงนายพลเจียงไคเช็ค ประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวัน ท่ีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ.2518 ท่ีต้ังของอนุสรณ์สถานเดิมเป็น
กองบัญชาการกองทัพบก ซึ่งเป็นเขตทหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตเมืองไทเปในสมัยนั้น ตัวอาคารใช้สีฟ้าและสีขาวซึ่งเป็นสีของธงชาติ
ไต้หวันเป็นหลัก หลังคาถูกออกแบบในความหมายของท้องฟ้าสีครามและดวงอาทิตย์ท่ีมีแสงสว่าง 12 ล าแสง รูปปั้นสัมฤทธิ์ของ
ท่านอดีตประธานาธิบดีหันหน้าไปท าเนียบประธานาธิบดีและจีนแผ่นดินใหญ่ในทางทิศตะวันตก ซึ่งท้ังหมดนี้ล้วนมีนัยพิเศษ ด้วย



 

แนวคิดด้านประชาธิปไตยท่ีเปิดกว้างมากขึ้น ท าให้ลานด้านหน้าของอนุสรณ์สถานกลายเป็นสถานท่ีชุมนุมของกลุ่มเพื่อ
ประชาธิปไตย 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เส่ียวหลงเปา 
 

น าท่านเดินทางเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ต้ังอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มี
ลักษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่า
ต่ืนตาทีเดียว อาทิ หินรองเท้านางฟ้า, หินทะเลเทียน, หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิง, หินหัว
มังกรและอื่นๆ และเนื่องจากมีพื้นท่ีใกล้กับชายฝ่ังทะเลดังนั้นจึงท าให้พื้นท่ีนี้มีหินรูปทรงแปลก
ตาอีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หิน
เศียรราชินิ ซ่ึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ด่ืมด ่าบรรยากาศธรรมชาติสร้างและ
หินรูปร่างแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา 

 
 
 
 
 

 



 

 
เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ท่ีต้ังอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบด้ังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาว
ไต้หวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย ท้ังนี้หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่นยังเป็นท่ีตามรอยของ
สาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมช่ันช่ือดังของญี่ปุ่น ท่ีได้น าฉากตึกโคมไฟในหมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่นด าเนินเรื่อง
อีกด้วย 

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



 

 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน 
ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ท่ี
รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS 
VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, 
ZARA   
ท้ังนี้จุดไฮไลท์ของตึกไทเป 101 คือลิฟต์ความเร็วสูงพิเศษสองตัว ซึ่งสามารถข้ึนได้ด้วย
ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้เวลาเพียง 37 วินาที ในการเดินจากช้ัน 5 ไปยังจุดชม
วิวช้ัน 89 ลิฟต์ท้ังสองนี้เป็นลิฟต์อัจฉริยะความเร็วสูงเพียงตัวเดียวในโลกท่ีติดต้ัง
อุปกรณ์แรงดันคงท่ี ในช้ัน 89 เป็นจุดชมวิวเมืองไทเปแบบ 360 องศา ท่ีมีความสูง 
382 เมตร มีลูกบอลกันกระแทกขนาดใหญ่ ช่ือเต็มอย่างเป็นทางการคือ Tuned Mass 



 

Damper TMD ซึ่งเป็นระบบลดแรงส่ันสะเทือนท่ีปรับให้เข้ากับความสมดุลของอาคารนี้ การแกว่งของอาคารเมื่อถูกลมแรงพัด
ท าให้ระดับความรุนแรงลดลง  

หมายเหตุ: กรณีท่ีท่านต้องการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้าก่อนเดินทาง โดยค่าต๋ัวขึ้นตึก
ไทเป 101 ช้ัน 89 ราคาประมาณ 600 เหรียญดอลลาห์ไต้หวัน 
 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปป้ิง  

ที่พัก HOTEL PAPAWHALE, XIMENDING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

 
Day4 ร้านเคร่ืองส าอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  

น าท่านแวะ ร้านเคร่ืองส าอางค์ มีเครื่องส าอางรวมถึงพวกยา น ้ามัน ยานวดขึ้นช่ือของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปได้อย่าง
เต็มท่ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย (Mitsui Outlet) เป็นห้างท่ีเปิดตัวภายใต้การด าเนินการของบริษัท 



 

Japanese Mitsui Group ซึ่งเป็นเจ้าของห้างเอาท์เล็ทช่ือดังจากประเทศญี่ปุ่น ท่ีนี่คือห้างเอาท์เล็ทแบบเต็มรูปแบบ 5 ช้ัน 
ภายในห้างมีการแบ่งพื้นท่ีไว้เป็น 2 ส่วน IN MALL และ OUT MALL พื้นท่ีให้บริการจากแบรนด์ช้ันน าท่ัวโลก อาทิ Versace, 
ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE, Onitsuka Tiger และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถยื่นขอท า Tax 
Refund เมื่อช็อปปิ้ งมากกว่า 2 ,000 ดอลลาร์ไต้หวัน พร้อมยื่น Passport ได้ท่ีแผนก Information ท่ี ช้ัน 1 ได้อีกด้วย 
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมร้านอาหารไต้หวันและร้านอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมในไต้หวัน  และยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ต JASONS 
Market ชานมไต้หวันแบบขวด ขนมไต้หวัน สามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากคนท่ีบ้าน ในห้าง Free Wi-Fi มีตู้ส าหรับชาร์จ
โทรศัพท์สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 
 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
15.40 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ563 (ไม่มีบริการอาหาร

และเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
18.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทส์โกกรุ๊ป 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 


