
 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน    

TAOYUAN CENTURY, 

TAOYUAN 

หรือเทียบเท่า  

2 
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบ

สุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝ�งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต    

STAY HOTEL, 

TAICHUNG 

หรือเทียบเท่า    



 

 

 

 
 

BKK       TPE TPE       BKK 

  
VZ564 15.10 19.45 VZ565 20.45 23.40 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป�) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

05 – 08 สงิหาคม 2566 15,990 15,990 11,990 5,000 

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

26 – 29 สงิหาคม 2566 16,990 16,990 11,990 5,000 

09 – 12 กันยายน 2566 16,990 16,990 11,990 5,000 

16 – 19 กันยายน 2566 16,990 16,990 11,990 5,000 

23 – 26 กันยายน 2566 16,990 16,990 11,990 5,000 

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

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

14 – 17 ตลุาคม 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

21 – 24 ตลุาคม 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

3 
เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติ 

เย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ��น – ย่านซีเหมินติง    

CHATEAU DE CHINE 

HOTEL, TAIPEI 

หรือเทียบเท่า  

4 

ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้าน

เครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบิน

สุวรรณภูมิ 
    

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

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

 

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 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนท่ีเหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป�นต้องมีผูเ้ดนิทาง จำนวน 10 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมผีู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคา่บริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ราคาน้ีสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพ่ิม 2,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี 

4. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป�นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 

5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. อาหารบนเครื่องเป�นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน 

 

12.00  นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR (VZ) โดยมีป้ายต้อนรับ          

เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

15.10 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ564 (ไม่มีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 55 นาที 

19.45 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเท่ียว 

 

ท่ีพัก TAOYUAN CENTURY, TAOYUAN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day2 ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝ�ง

เจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

นำท่านเดินทางสู่ ร้านชาอู่หลง (Taiwan Tea Shop) เป�นชาขึ้นชื่อชั้นดีของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองชาอู่หลงแท้ๆ จากต้นกำเนิด ชาอูู่หลงมี

ประโยชน์มากมายต่อร่างกายในหลายด้านนอกเหนือจากชาอู่หลงลดความอ้วน เช่น แก้กระหาย เพิ่มความสดชื่น ต่อต้านแบคทีเรียในช่องปาก 

ป้องกันฟ�นผุป้องกันโรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในร่างกาย ประโยชน์ของชาอู่หลงมีส่วนประกอบสําคัญท่ีช่วยในการควบคุมความอ้วน 

ลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเ้ป�นอย่างดี พร้อมเลือกซื้อเป�นของฝากท่ีระลึก นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung) 

นำท่านแวะชม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (Zhongshe Flower Garden) เป�นสวนดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่ปลูก

ดอกไม้สลับสับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมได้ตลอดท้ังป� ทุ่งดอกไม้หลากหลายสี

และแหวกแนว มีซุ้มดอกไม้ ศาลากลางน้ำ กังหันลม เป�ยโนกลางสวนและยังมีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูป

อีกมากมาย 

 



 

 

สำหรับในเดือนธันวาคมทุกท่านสามารถชมทุ่งดอกคอสมอส, ดอกลิล

ลี่, ดอกเสจ เป�นต้น และในช่วงที ่สวยที ่ส ุดจะเป�นช่วงเด ือน

มกราคม-มีนาคม ซึ่งทุ่งดอกทิวลิปถือเป�นไฮไลท์ของฟาร์มดอกไม้

จงเซ่ออีกด้วย ที่นี่ไม่ได้เป�นเพียงสวนดอกไม้อย่างเดียวแต่ยังเป�น

ตลาดดอกไม้อีกด้วย สามารถเลือกซื้อดอกไม้ มีกิจกรรมอ่ืนๆให้เลือก

ทำ อีกท้ังยังมีร้าน BBQ สไตล์ไต้หวัน ถือเป�นร้านยอดนิยมสำหรบัคน

ในท้องถ่ิน (รวมค่าเข้าฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ)   

 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมน ู

ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) เป�นเมืองที่ใหญ่ที่สุด

และตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน ได้ช่ือว่าเป�นเมืองท่ีตั้งอยู่ใจกลางหัวใจ

ของไต้หวัน เป�นเมืองเดียวท่ีดินแดนไม่มีเขตติดตอ่ชายฝ��งทะเล ยังเป�นต้นกำเนิดแม่น้ำโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น้ำยาวท่ีสุดในไต้หวันหล่อเลีย้ง

ผู้คนในเมือง 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 และการซือ่สัตย ์

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 รวมแล้วเขา้กันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของ

อาม่าเป�นร้านเดียวท่ีได้รับอนุญาตให้เป�ดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาท่ีน่ี

ท่ีเดียวเท่าน้ัน 

 

จากน้ันนำท่านแวะชม สวนองุ่นบราซิล พร้อมเด็ดชิมสดๆจากสวน โดยสวนจะนำมาแปรรูปท้ังน้ำเอนไซม์ สกัดผงและอบแห้ง มีสรรพคุณคือช่วย

ล้างสารพิษท่ีสะสมในร่างกาย 



 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ เฝ�งเจี ่ยไนท์มาร์เก็ต (Feng Chia Night Market) ตั้งอยู ่ที ่เมืองไทจง ใกล้มหาวิทยาลัยฟงเจี ่ย (Feng Chia University) 

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตลาดกลางคืนฟงเจี่ย-เหวินหวา (Feng Chia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจี่ย (Feng Chia Rd.) และถนนฟูฉิง (Fuxing 

Rd.) ตลาดกลางคืนแห่งน้ีถือได้ว่าเป�นตลาดกลางคืนช่ือดังของเมืองไทจงและท่ีใหญ่ท่ีสุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้อิสระช้อปป��งกัน

อย่างจุใจ ภายในมีสินค้าคุณภาพดีเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อาหารท้องถ่ิน และอาหารแบบสตรีทฟู้ดมากมายให้ลิ้มรสความอร่อย 

 

ร้านรองเท้าแนะนำ ABC MART เป�นศูนย์รวมรองเท้าแบรนด์ดังต่างๆ ที่เป�นยอดนิยม อาทิ 

Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Convers และรองเท้าแบรนด์อื ่นๆ อีกมากมาย โดยที่บางรุ่น

ภายในร้านถือว่ามีราคาถูกกว่าท้องตลาดและเมื่อเทียบราคากับรุ่นนั้นๆ ถูกกว่าในประเทศไทย 

ท้ังน้ีทางร้านยังจัดโปรลดราคาอยู่เป�นประจำ อีกอย่างท่ีข้ึนช่ือคืออาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู

ท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีเลยก็มี ชานมไข่มุก ไก่ทอด หลู่เว่ย เต้าหู้เหม็น และอาหารท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 

 

 
 



 

 

แนะนำของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ร้านไก่ทอดชื่อดังที่เป�นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและ

คนไต้หวัน ที่ร้านนี้ไก่ทุกชิ้นจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนื้อไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตัวแป้งกรอบ

อร่อยไม่หนาจนเกินไป ราคาช้ินละ 70 NTD และท่ีร้านไม่ได้มีแค่เฉพาะไก่ทอดช้ินใหญ่ไว้บริการอย่างเดียว 

ยังมีหลากหลายเมนูให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย 

 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การช้อปป��ง 

ท่ีพัก STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

Day3 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ��น – ย่านซีเหมินติง 

 

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)  



 

 

 

 นำท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วน

เหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป�นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม 

ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป�นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว อาทิ หินรองเท้านางฟ้า, หินทะเล

เทียน, หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิง, หินหัวมังกรและอ่ืนๆ และเน่ืองจากมีพ้ืนท่ีใกล้กับชายฝ��ง

ทะเลดังน้ันจึงทำให้พ้ืนท่ีน้ีมีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และท่ีเป�นไฮไลท์และมีนักท่องเท่ียวเข้าคิว

รอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศ

ธรรมชาติสร้างและหินรูปร่างแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ซีฟู้ดไต้หวัน 

 

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 บัวลอยของไต้หวันจะชิ้นใหญ่กว่า

และเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน้ำเชื่อมจะเป�นน้ำถั่วเขียว

หอมหวาน สามารถสั่งได้ท้ังแบบร้อนและแบบเย็น 

 

 

 



 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป�นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นใน

ไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื ้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เครื่องสำอาง หรือของก๊ิฟช้อปมากมายท่ีมีให้อัพเดทแฟช่ันเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป�นของท่ี

มีแบรนด์ หรือไม่มแีบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของที่นี่ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูก

เหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปป��งกันอย่างจุใจ 

 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกแก่การช้อปป��ง 

ที่พัก CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเคร่ืองสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน 

– สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 



 

 

นำท่านเดินทางสู่ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตึกท่ีมีความสูงเป�นอันดับ 5 ของโลกในป�จจุบัน (อันดับในป� 2016) 

ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป�นห้างสรรพสินค้า ท่ีรวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย 

อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, 

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

 

นำท่านนมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป�นวัดท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่ง

นี้มีอายุราวๆ เกือบ 300 ป� ด้านหน้าตกแต่งด้วยเสามังกรทั้งซ้ายและขวา เปรียบเสมือนกำลังปกป้องห้อง

โถงกลาง ในป� ค.ศ. 1740 เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ทางวัดจึงได้รับการบูรณะหลายครั้ง ท้ังบานประตู คาน 

หลังคา และเสามังกรแกะสลักตระหง่านสวยงาม เป�นประติมากรรมที่มีความละเอียดอ่อนเป�นงานไม้ท่ี

สวยงาม มีหนังสือจีนโบราณประดับตรงทางเข้าให้ความสัมผัสของวรรณกรรมนอกเหนือจากคุณค่าทาง

ศาสนายังส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย ป�จจุบันเป�นท่ีนิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่สำคัญเรื่อง

ความรัก เชื่อกันว่าใครที่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรัก ให้ขอพรกับเทพเฒ่าจันทราที่วัดแห่งนี้ แล้ว

ความรักจะกลับมาดีข้ึน   

 

 

 

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 

 

นำท่านแวะ ร้านเคร่ืองสำอางค์ มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา น้ำมัน ยานวดข้ึนช่ือของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปได้อย่างเต็มท่ี จากน้ันนำท่าน

เดินทางสู่ ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย (Mitsui Outlet) เป�นห้างที่เป�ดตัวภายใต้การดำเนินการของบริษัท Japanese Mitsui Group ซึ่งเป�นเจ้าของ

ห้างเอาท์เล็ทชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ที่นี่คือห้างเอาท์เล็ทแบบเต็มรูปแบบ 5 ชั้น ภายในห้างมีการแบ่งพื้นที่ไว้เป�น 2 ส่วน IN MALL และ OUT 

MALL พ้ืนท่ีให้บริการจากแบรนด์ช้ันนำท่ัวโลก อาทิ Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE, Onitsuka Tiger และ

อ่ืนๆ อีกมากมาย สามารถยื่นขอทำ Tax Refund เมื่อช็อปป��งมากกว่า 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน พร้อมยื่น Passport ได้ท่ีแผนก Information ท่ีช้ัน 

1 ได้อีกด้วย นอกจากน้ียังเป�นศูนย์รวมร้านอาหารไต้หวันและร้านอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมในไต้หวัน และยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ต JASONS Market ชา

นมไต้หวันแบบขวด ขนมไต้หวัน สามารถเลือกซื้อกลับไปเป�นของฝากคนที่บ้าน ในห้าง Free Wi-Fi มีตู้สำหรับชาร์จโทรศัพท์สมควรแก่เวลานำ

ท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา 

 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

20.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ563 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

23.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทส์โกกรุ๊ป 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


