
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองเถาหยวน    

LIDO FORESTRY SPA 

RESORT, TAOYUAN 

หรือเทียบเท่า  

2 
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

สวนองุ่นบราซิล - เมืองไทจง    
STAY HOTEL, TAICHUNG 

หรือเทียบเท่า  

3 
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ��น - เมืองไทเป 

ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวช้ัน 89) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ซีเหมินติง      

CHATEAU DE CHINE 

HOTEL, TAIPEI  

หรือเทียบเท่า  

    



 

 

 

 

 
 

BKK       TPE TPE       BKK 

  
JX746 18.55 23.25 JX745 14.45 17.45 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป�) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

04 – 07 เมษายน 2566 21,990 21,990 14,990 5,500 

14 – 17 เมษายน 2566 27,990 27,990 20,990 7,500 

19 – 22 เมษายน 2566 19,990 19,990 12,990 5,500 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 21,990 21,990 14,990 5,500 

03 – 06 พฤษภาคม 2566 21,990 21,990 14,990 5,500 

11 – 14 พฤษภาคม 2566 19,990 19,990 12,990 5,500 

19 – 22 พฤษภาคม 2566 19,990 19,990 12,990 5,500 

27 – 30 พฤษภาคม 2566 19,990 19,990 12,990 5,500 

01 – 04 มิถุนายน 2566 21,990 21,990 14,990 5,500 

07 – 10 มิถุนายน 2566 19,990 19,990 12,990 5,500 

14 – 17 มิถุนายน 2566 19,990 19,990 12,990 5,500 

24 – 27 มิถุนายน 2566 20,990 20,990 13,990 5,500 

4 
ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เมืองเถาหยวน - มิตซุย เอาท์เล็ต 

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย    
 

 

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

 

30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2566 19,990 19,990 12,990 5,500 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

 

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

** อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ในกรณีพาสปอร์ตต่างชาติ จ่ายเพ่ิม ท่านละ 2,000 บาท ** 

 

 

 

 

 

 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 7,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป�นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ราคาน้ีสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพ่ิม 2,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี 

4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป�นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 

5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยนืยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเตมิ (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. อาหารบนเครื่องเป�นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน 

 

15.30  นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) โดยมีป้ายต้อนรับ   

เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

18.55 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES เที่ยวบินท่ี JX742 (มีบริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 55 นาที 

23.25 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) พร้อมออกเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน (Taoyuan) เมืองเถาหยวนเป�นเมืองท่ีมีรูปร่างแคบยาวไปตามท่ีราบสูงตะวันตกเฉียง

เหนือของเกาะไต้หวัน ขนาบข้างด้วยกรุงไทเปและนครอี๋หลาน ที่นี่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมพร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติมากมายให้คุณเท่ียว ท่ีน่ีได้รับฉายาว่าเป�น “อาณาจักรดอกไม้” และ “ดินแดนแห่งหน่ึงพันบ่อน้ำ” 

ท่ีพัก LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day2 ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนองุ่นบราซิล  

             เมืองไทจง 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung) นำท่านแวะชม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (Zhongshe Flower Garden) เป�นสวนดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ท่ี

ปลูกดอกไม้สลับสับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมได้ตลอดท้ังป� ทุ่งดอกไม้หลากหลายสีและแหวกแนว มีซุ้มดอกไม้ ศาลากลาง

น้ำ กังหันลม เป�ยโนกลางสวนและยังมีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปอีกมากมาย สำหรับใน

เดือนธันวาคมทุกท่านสามารถชมทุ่งดอกคอสมอส, ดอกลิลลี่, ดอกเสจ เป�นต้น และ

ในช่วงท่ีสวยท่ีสุดจะเป�นช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ซ่ึงทุ่งดอกทิวลิปถือเป�นไฮไลท์

ของฟาร์มดอกไม้จงเซ่ออีกด้วย ที่นี่ไม่ได้เป�นเพียงสวนดอกไม้อย่างเดียวแต่ยังเป�น

ตลาดดอกไม้อีกด้วย สามารถเลือกซื้อดอกไม้ มี

กิจกรรมอื่นๆให้เลือกทำ อีกทั้งยังมีร้าน 

BBQ สไตล์ไต้หวัน ถือเป�นร้านยอดนิยม

สำหรับคนในท้องถิ่น (รวมค่าเข้าฟาร์ม

ดอกไม้จงเซ่อ)   

 

เท่ียง บ ร ิ ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง ว ั น  ณ 

ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถ่ิน 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) เป�นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน ได้ช่ือว่าเป�นเมืองท่ีตั้งอยู่ใจกลางหัวใจของไต้หวัน 

เป�นเมืองเดียวที่ดินแดนไม่มีเขตติดต่อชายฝ��งทะเล ยังเป�นต้นกำเนิดแม่น้ำโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น้ำยาวที่สุดในไต้หวันหล่อเลี้ยงผู้คนใน

เมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเป�นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือของเมืองหนานโถว 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างข้ึนในป� ค.ศ. 1938 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูป

ป��นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งป�ญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเช่ือกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบ 

ความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนา จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาว

ไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งน้ี ด้านหน้ามี สิงโตหินอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน



 

 

แสดงถึงความยิ่งใหญ่และเป�นเอกลักษณ์ของวัดเหวินหวู่ ชาวไต้หวันเช่ือว่าเป�นสิงโตผู้พิทักษ์และจะอยู่เป�นคู่ชาย-หญิงอยู่เสมอ ซึ่งตัวผู้อยู่ทางขวา

เหยียบลูกโลก ตัวเมียอยู่ทางซ้ายกับลูกสิงโตตัวน้อย  

 

จุดที่หนึ่ง: องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่านั่งบนบัลลังค์ ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 

กิจการเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดน้ีคนไต้หวันมักนิยมนำหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพ่ือ

เป�นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดท่ีสอง: วิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่าน่ังบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเย่ว์เฟย เป�นเทพเจ้าแห่งฝ่ายบู๊ด้วยกันท้ังคู่ บางตำนานเล่าว่าเทพ เย่ว์

เฟยเป�นเทพเจ้ากวนอูอีกปางหน่ึง ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเก่ียวกับเก่ียวกับสติป�ญญา และการซื่อสัตย์ 

จุดท่ีสาม: วิหารต้าเฉิง เป�นท่ีประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเก่ียวกับการศึกษา การเรียน หรือเก่ียวกับสติป�ญญา 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมู่คณะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนด์

มาร์คสำคัญของไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรานั้นมาจากมีลักษณะรูปร่างทางตอนเหนือคล้ายพระอาทิตย์ ทางตอนใต้มีรูปร่างกลม

คล้ายพระจันทร์ พ้ืนท่ีรอบทะเลสาบยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมากมาย อาทิ ปลา นก และสัตว์อ่ืนๆ หลากหลายสายพันธ์ุ   



 

 

ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู (Lalu Island) ตั้งอยู ่กลาง

ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป�นที่รู ้จักกันในนามเกาะบนน้ำ อดีตบริเวณนี้เป�นที่อาศัยของชนเผ่า

พื้นเมือง จนกระทั้งป� ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวันได้เปลี่ยนชื่อเป�น เกาะกวงฮวา (Guanghua 

Island) ต่อมาป� ค.ศ. 1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ทะเลสาบสุริยันจันทราได้รับความ

เสียหายทำให้มีการค้นพบซากอารยธรรมและของใช้โบราณของชนเผ่าพ้ืนเมือง จนป� ค.ศ. 2000 จึง

กลับมาใช้ช่ือเดิมเป�นเกาะลาลูจนถึงป�จจุบัน ในอดีตชนเผ่าพ้ืนเมืองใช้เกาะลาลูเป�นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ  

 

 

 

ระหว่างล่องเรือแวะพักที่ท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะนำให้เลือกชิม ไข่ต้มใบชา 

(Taiwanese Tea Eggs) ก่อนข้ึนเขาไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง เป�นไข่ต้มใบชาร้านดังท่ีไม่ว่าใครก็

ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความอร่อยน้ันอยู่ความพิถีพิถันในทุกข้ันตอนตั้งแต่

การต้มไข่พร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำให้เมื่อชิมไปคำแรกจะได้กลิ่นหอมของ

สมุนไพรพร้อมกับรสชาติเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของ

อาม่าเป�นร้านเดียวท่ีได้รับอนุญาตให้เป�ดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาท่ีน่ี

ท่ีเดียวเท่าน้ัน 

 

 จากน้ันนำท่านแวะชม สวนองุ่นบราซิล พร้อมเด็ดชิมสดๆจากสวน โดยสวนจะนำมาแปรรูปท้ังน้ำเอนไซม์ สกัดผงและอบแห้ง มีสรรพคุณคือช่วย

ล้างสารพิษท่ีสะสมในร่างกาย 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน 

ท่ีพัก STAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 

Day3 ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ��น - เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่ตึก

ไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - ร้านเคร่ืองสำอางค์ - ซีเหมินติง   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ช่ือดังของไต้หวัน เป�นขนมยอด

นิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด)  

นำท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุด

ของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป�นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิด

โขดหินงอกเป�นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว อาทิ หินรองเท้านางฟ้า, หินทะเลเทียน, หินช้าง, หิน

ไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิง, หินหัวมังกรและอื่นๆ และเนื่องจากมีพื้นที่ใกล้กับชายฝ��งทะเลดังนั้นจึงทำให้พื้นที่นี้มีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย 

และที่เป�นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศ

ธรรมชาตสิร้างและหินรูปร่างแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน 

เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ��น (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ��น ป�จจุบันเป�นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป�นถนน

คนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน์ รวมท้ังเลือก

ชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย ท้ังน้ีหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ��นยังเป�นท่ีตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมช่ันช่ือดังของ

ญี่ปุ่น ท่ีได้นำฉากตึกโคมไฟในหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ��นดำเนินเรื่องอีกด้วย 

แนะนำของอร่อย เป�นต้นกำเนิด บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน บัวลอยของไต้หวันจะชิ้นใหญ่กว่าและ

เนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน้ำเชื่อมจะเป�นน้ำถั่วเขียวหอม

หวาน สามารถสั่งได้ท้ังแบบร้อนและแบบเย็น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตึกท่ีมีความสูงเป�นอันดับ 5 ของโลกในป�จจุบัน (อันดับในป� 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่าง

เป�นห้างสรรพสินค้า ที ่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, 

LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA 

 



 

 

นำท่านแวะ ร้านเคร่ืองสำอางค์ มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา น้ำมัน ยานวดข้ึนช่ือของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปได้อย่างเต็มท่ี นำท่านเดินทาง

สู่ ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป�นแหล่งรวมแฟช่ันท่ีทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน 

ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟช่ัน เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง หรือของก๊ิฟช้อปมากมายท่ีมีให้อัพเดทแฟช่ันเรื่อยๆ ไม่

ว่าจะเป�นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของที่นี่ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปป��งกัน

อย่างจุใจ 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา 

ท่ีพัก CHATEAU DE CHINE HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

 

Day4 ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เมืองเถาหยวน - มิตซุย เอาท์เล็ต สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เป�นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติใน

ป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมท้ังมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ

และนำท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ชื่อดังของไต้หวัน เป�นขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพาย

สับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด)  
 

จากน้ันนำท่านแวะชม อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) สถานท่ีแห่งน้ีสร้างข้ึนเป�นอนุสรณ์รำลึกถึงนายพลเจียง

ไคเช็ค ประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวัน ที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ.2518 ที่ตั้งของอนุสรณ์สถานเดิมเป�นกองบัญชาการกองทัพบก ซึ่งเป�นเขต

ทหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตเมืองไทเปในสมัยน้ัน ตัวอาคารใช้สีฟ้าและสีขาวซึ่งเป�นสีของธงชาติไต้หวันเป�นหลัก หลังคาถูกออกแบบในความหมายของ

ท้องฟ้าสีครามและดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่าง 12 ลำแสง รูปป��นสัมฤทธิ์ของท่านอดีตประธานาธิบดีหันหน้าไปทำเนียบประธานาธิบดีและจีน

แผ่นดินใหญ่ในทางทิศตะวันตก ซึ่งท้ังหมดน้ีล้วนมีนัยพิเศษ ด้วยแนวคิดด้านประชาธิปไตยท่ีเป�ดกว้างมากข้ึน ทำให้ลานด้านหน้าของอนุสรณ์สถาน

กลายเป�นสถานท่ีชุมนุมของกลุ่มเพ่ือประชาธิปไตย 

นำท่านเดินทางสู่ ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย (Mitsui Outlet) เป�นห้างที่เป�ดตัวภายใต้การดำเนินการของบริษัท Japanese Mitsui Group ซึ่งเป�น

เจ้าของห้างเอาท์เล็ทชือ่ดังจากประเทศญี่ปุ่น ที่นี่คือห้างเอาท์เล็ทแบบเต็มรูปแบบ 5 ชั้น ภายในห้างมีการแบ่งพื้นที่ไว้เป�น 2 ส่วน IN MALL และ 

OUT MALL พื ้นที ่ให้บริการจากแบรนด์ชั ้นนำทั ่วโลก อาทิ Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE, Onitsuka 

Tiger และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถยื่นขอทำ Tax Refund เมื ่อช็อปป��งมากกว่า 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน พร้อมยื่น Passport ได้ที ่แผนก 

Information ที่ชั้น 1 ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป�นศูนย์รวมร้านอาหารไต้หวันและร้านอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมในไต้หวัน และยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ต 

JASONS Market ชานมไต้หวันแบบขวด ขนมไต้หวัน สามารถเลือกซื้อกลับไปเป�นของฝากคนท่ีบ้าน ในห้าง Free Wi-Fi มีตู้สำหรับชาร์จโทรศัพท์

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

  

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

14.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES เท่ียวบินท่ี JX745 (มีบริการอาหารและเครื่องดืม่

บนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 55 นาที 

17.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทส์โกกรุ๊ป 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


