
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ี โปรแกรมทัวร อาหาร โรงแรม เชา เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมือง
ไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง 

   

CHATEAU DE 
CHINE HOTEL 

หรือเทียบเทา 

    



 

  

 

 

 

BKK       TPE TPE       BKK 

CI834 10.55 15.55 CI835 13.50 15.25 
      

วันเดนิทาง 

ราคาทัวร/
ทาน 

พักหองละ 2-
3 ทาน 

ราคาทัวร
เด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 
12 ป) 

ราคาทัวร
ไมรวม 

ตั๋ว
เคร่ืองบนิ 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

04 – 07 มีนาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

23 – 26 มีนาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 
2566  

21,990 21,990 16,990 6,000 

2 
เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู – ลองเรือทะเลสาบ
สุริยันจันทรา – สวนองุนบราซิล เมืองไทจง – ตลาด
เฝงเจ่ียไนทมารเก็ต 

   

STAY HOTEL 
TAICHUNG 

หรือเทียบเทา 

3 

อุทยานธรณีเยหล่ิว – หมูบานโบราณจ่ิวเฟน – เมือง
ผิงซี – หมูบานโบราณสือเฟน – รานเจอเมเนียม – 
รานขนมพายสับปะรด – ซ่ือหลินไนทมารเก็ต – แช
นํ้าแรหองพักสวนตัว   

   

LIDO 
FORESTRY 

SPA RESORT 

หรือเทียบเทา

4 

 
ตึกไทเป 101 – รานเคร่ืองสําอางค – สนามบินเถา
หยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ   
 

    

โปรแกรมเดนิทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน

      เท่ียวบนิท่ี  เวลาออก         เที่ยวบนิท่ี เวลาออก

อัตราคาบรกิาร



12 – 15 เมษายน 2566 27,990 27,990 22,990 8,000 

27 – 30 เมษายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

04 – 07 พฤษภาคม 
2566 

23,990 23,990 18,990 6,000 

11 – 14 พฤษภาคม 
2566 

23,990 23,990 18,990 6,000 

18 – 21 พฤษภาคม 
2566 

21,990 21,990 16,990 6,000 

25 – 28 พฤษภาคม 
2566 

21,990 21,990 16,990 6,000 

01 – 04 มิถุนายน 
2566 

21,990 21,990 16,990 6,000 

22 – 25 มิถุนายน 
2566 

22,990 22,990 17,990 6,000 

13 – 16 กรกฎาคม 
2566 

21,990 21,990 16,990 6,000 

27 – 30 กรกฎาคม 
2566 

23,990 23,990 18,990 6,000 

10 – 13 สิงหาคม 
2566 

23,990 23,990 18,990 6,000 

07 – 10 กันยายน 
2566 

21,990 21,990 16,990 6,000 

อัตราคาบริการสาํหรับ เด็กอายไุมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
7,000 บาท 

 
 
 
 
 
 



 
 

วันเดนิทาง 

ราคาทัวร/
ทาน 

พักหองละ 2-
3 ทาน 

ราคาทัวร
เด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 
12 ป) 

ราคาทัวร
ไมรวม 

ตั๋ว
เคร่ืองบนิ 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

14 – 17 กันยายน 
2566 

21,990 21,990 16,990 6,000 

21 – 24 กันยายน 
2566 

21,990 21,990 16,990 6,000 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 
2566 

21,990 21,990 16,990 6,000 

05 – 08 ตุลาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

12 – 15 ตุลาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

19 – 22 ตุลาคม 2566 22,990 22,990 17,990 6,000 

26 – 29 ตุลาคม 2566 22,990 22,990 17,990 6,000 

อัตราคาบริการสาํหรับ เด็กอายไุมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
4,000 บาท 

 

** อัตรานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิน่ และ หัวหนาทัวร ทานะละ 
1,500 บาท/ทาน** 

** อัตราคาบริการนี้เฉพาะพาสปอรตไทยเทานั้น ในกรณีพาสปอรตตางชาต ิ
จายเพิม่ ทานละ 2,000 บาท ** 

 
**เนื่องจากตั๋วโดยสารเปนตัว๋กรุป (หมูคณะ) ไมสามารถอพัเกรดทีน่ั่ง รฟีนด และเลื่อนการ

เดนิทาง** 
อัตราคาบรกิารขางตน คํานวณจากภาษีน้าํมัน ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2565  

ในกรณีท่ีมกีารประกาศปรับราคาภาษีน้ําขึ้นจากทางสายการบนิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บ
คาบริการเพิ่มเตมิ  

อัตราคาบรกิาร



 
 
สําคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 7,500 
บาท/ทาน และชําระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตอง
ชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 10 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทาง
ไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ราคาน้ีสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน สําหรับพาสปอรตตางชาติชําระเพ่ิม 2,000 บาท/ทาน ทุก
กรณี 

4. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนํา
เทาน้ัน 

5. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทํา
ความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อ
โควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูใน
รายการทัวร) 

7. อาหารบนเคร่ืองเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซเีหมนิติง 
 

08.00  นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน 
CHINA AIRLINES (CI) โดยมีปายตอนรับ          เลทสโกกรุป และมีเจาหนาท่ีคอยอํานวย
ความสะดวกพรอมแนะนําขอมูลในการเดินทางใหแกทาน 

10.55 นําทานออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยสายการบิน CHINA 
AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI834 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที 

15.55 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หลังจากนั้นนําทานผานข้ันตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระ (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) พรอมออกเดินทาง
ทองเท่ียว  
นําทานเดินทางสู เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนยรวมทางดานตางๆ ของ
ไตหวัน ท้ังการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูตอนเหนือของ
ประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลานคน นําทานนมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) 
เปนวัดท่ีเกาแกและมีชื่อเสียงของคนไตหวัน วัดแหงน้ีมีอายุราวๆ เกือบ 300 ป ดานหนาตกแตง
ดวยเสามังกรท้ังซายและขวา เปรียบเสมือนกําลังปกปองหองโถงกลาง ในป ค.ศ. 1740 เกิด
ความเสียหายคร้ังใหญทางวัดจึงไดรับการบูรณะหลายคร้ัง ท้ังบานประตู คาน หลังคา และเสา
มังกรแกะสลักตระหงานสวยงาม เปนประติมากรรมท่ีมีความละเอียดออนเปนงานไมท่ีสวยงาม มี
หนังสือจีนโบราณประดับตรงทางเขาใหความสัมผัสของวรรณกรรมนอกเหนือจากคุณคาทาง
ศาสนายังสงเสริมการทองเท่ียวอีกดวย ปจจุบันเปนท่ีนิยมมาขอพรเร่ืองการงาน การเรียน ท่ี
สําคัญเรื่องความรัก เชื่อกันวาใครท่ีไมประสบความสําเร็จเร่ืองความรัก ใหขอพรกับเทพเฒา
จันทราท่ีวัดแหงน้ี แลวความรักจะกลับมาดีข้ึน 
นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยูในเมืองไทเป ท่ีแหงน้ีเปรียบเสมือน สยาม
แสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟช่ันท่ีทันสมัยของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของ
มากมาย โดยเฉพาะสินคาแฟชั่น เส้ือผา รองเทา กระเปา เคร่ืองสําอาง หรือของก๊ิฟชอปมาก



มายท่ีมีใหอัพเดทแฟช่ันเร่ือยๆ ไมวาจะเปนของท่ีมีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกท้ังสินคามีแบ
รนดของท่ีน่ียังถือไดวามีราคาท่ีถูกเหมาะสําหรับนักชอปมากมายใหไดมาชอปปงกันอยางจุใจ 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปปง 
ท่ีพัก CHATEAU DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุนบราซิล เมือง
ไทจง – ตลาดเฝงเจี่ยไนทมารเก็ต 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองหนานโถว (Nantou) เปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดและต้ังอยูใจกลางเกาะไตหวัน 

ไดช่ือวาเปนเมืองท่ีต้ังอยูใจกลางหัวใจของไตหวัน เปนเมืองเดียวท่ีดินแดนไมมีเขตติดตอ
ชายฝงทะเล ยังเปนตนกําเนิดแมนํ้าโจวสุย (Zhuoshui River) แมนํ้ายาวท่ีสุดในไตหวันหลอ
เล้ียงผูคนในเมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเปนสถานท่ีทองเท่ียวข้ึนช่ือของเมืองหนานโถว 
จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) สรางข้ึนในป ค.ศ. 1938 ต้ังอยูทาง
ดานขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูปปนของขงจ้ือและเทพกวนอู (เทพเจาแหง
ปญญา และเทพเจาแหงความซื่อสัตย) ซ่ึงชาวไตหวันเชื่อกันวา หากไดบูชาเทพเจากวนอู จะได
ประสบ 

 
ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน มีแตคนจงรักภักดี หรือหากวางแผนส่ิงใด ก็จะประสบความสําเร็จ
ตามปรารถนา จึงทําใหไดรับความนิยมจากชาวไตหวัน ท่ีมาสักการะขอพรองคเทพในวัดแหงน้ี 
ดานหนามี สิงโตหินออน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน
แสดงถึงความยิ่งใหญและเปนเอกลักษณของวัดเหวินหวู ชาวไตหวันเชื่อวาเปนสิงโตผูพิทักษ
และจะอยูเปนคูชาย-หญิงอยูเสมอ ซึ่งตัวผูอยูทางขวาเหยียบลูกโลก ตัวเมียอยูทางซายกับลูก
สิงโตตัวนอย  
การสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเหวินหวู แบงออกเปน 3 จุด ดังนี้ 
จุดท่ีหนึ่ง: องคเทพเจากวนอู ในทาน่ังบนบัลลังค ชาวจีนและชาวไตหวันมักนิยมมาขอพร
เก่ียวกับเรื่องของประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน กิจการเจริญรุงเรือง แคลวคลาดจากภัย



อันตราย ตรงจุดน้ีคนไตหวันมักนิยมนําหยกตาแมว กระเปา กระเปาเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 
รอบ เพื่อเปนการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 
จุดท่ีสอง: วิหารอูเฉิง จะมีองคเทพเจากวนอูในทาน่ังบนบัลลังคคูกับองคเทพเยวเฟย เปนเทพ
เจาแหงฝายบูดวยกันท้ังคู บางตํานานเลาวาเทพ เยวเฟยเปนเทพเจากวนอูอีกปางหน่ึง ตรงจุดน้ี
มักนิยมขอพรเก่ียวกับเก่ียวกับสติปญญา และการซ่ือสัตย 
จุดท่ีสาม: วิหารตาเฉิง เปนท่ีประดิษฐานขององคเทพเจาขงจ้ือ ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเก่ียวกับ
การศึกษา การเรียน หรือเก่ียวกับสติปญญา 
 

 
นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมูคณะ ใหทานไดชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนดมารคสําคัญของไตหวัน ท่ีมาของชื่อ
ทะเลสาบสุริยันจันทราน้ันมาจากมีลักษณะรูปรางทางตอนเหนือคลายพระอาทิตย ทางตอนใตมี
รูปรางกลมคลายพระจันทร พื้นท่ีรอบทะเลสาบยังอุดมไปดวยทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ส่ิงมีชีวิตมากมาย อาทิ ปลา นก และสัตวอ่ืนๆ หลากหลายสายพันธุ   
ระหวางลองเรือชมบรรยากาศท่ีสวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู 
(Lalu Island) ต้ังอยูกลางทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนท่ีรูจักกัน
ในนามเกาะบนน้ํา อดีตบริเวณน้ีเปนท่ีอาศัยของชนเผาพ้ืนเมือง 
จนกระท้ังป ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไตหวันไดเปลี่ยนชื่อเปน 
เกาะกวงฮวา (Guanghua Island) ตอมาป ค.ศ. 1999 ไดเกิด
แผนดินไหวครั้งใหญทําใหทะเลสาบสุริยันจันทราไดรับความ
เสียหายทําใหมีการคนพบซากอารยธรรมและของใชโบราณของ
ชนเผาพ้ืนเมือง จนป ค.ศ. 2000 จึงกลับมาใชชื่อเดิมเปนเกาะ
ลาลูจนถึงปจจุบัน ในอดีตชนเผาพ้ืนเมืองใชเกาะลาลูเปนสถานท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ 
 

 

 
ระหวางลองเรือแวะพักท่ีทาเรือ ใหทานไดอิสระและแนะนําให
เลือกชิม ไขตมใบชา (Taiwanese Tea Eggs) กอนข้ึนเขาไป
นมัสการพระถังซัมจั๋ง เปนไขตมใบชารานดังท่ีไมวาใครก็ตอง
มาล้ิมลองไขตมใบชาสูตรพิเศษของอามา ความอรอยนั้นอยู
ความพิถีพิถันในทุกข้ันตอนตั้งแตการตมไขพรอมกับสมุนไพร
ตางๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทําใหเม่ือชิมไปคําแรกจะไดกล่ินหอม
ของสมุนไพรพรอมกับรสชาติเค็มนิดหนอยของตัวซอส รวมแลว
เขากันอรอยสุดๆ รานไขตมใบชาของอามาเปนรานเดียวท่ี
ไดรับอนุญาตใหเปดขายไดบนทาเรือในทะเลสาบสุริยันจันทรา
และมีสาขาท่ีน่ีท่ีเดียวเทาน้ัน 



 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ปลาประธานาธิบดี  
 
 จากน้ันนําทานแวะชม สวนองุนบราซิล พรอมเด็ดชิมสดๆจากสวน โดยสวนจะนํามาแปรรูปท้ัง

นํ้าเอนไซม สกัดผงและอบแหง มีสรรพคุณคือชวยลางสารพิษท่ีสะสมในรางกาย 
นําทานเดินทางสู เมืองไทจง (Taichung) ตั้งอยูในกลางทางตะวันตกของไตหวัน เปนเมืองท่ี
ใหญเปนอันดับ 2 และเปนศูนยกลางทางดานการศึกษาของไตหวัน อดีตเมืองไทจงเปน
ศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคมขนสงและวัฒนธรรม กอนถูกประเทศญ่ีปุนยึด
ครอง ปจจุบันจึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุน 
นําทานเดินทางสู เฝงเจี่ยไนทมารเก็ต (Feng Chia Night Market) ตั้งอยูท่ีเมืองไทจง ใกล
มหาวิทยาลัยฟงเจี่ย (Feng Chia University) ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังตลาดกลางคืนฟงเจ่ีย-เหวินห
วา (Feng Chia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจ่ีย (Feng Chia Rd.) และถนนฟูฉิง (Fuxing 
Rd.) ตลาดกลางคืนแหงน้ีถือไดวาเปนตลาดกลางคืนชื่อดังของเมืองไทจงและท่ีใหญท่ีสุดใน
ไตหวัน มีของขายมากมายใหทุกทานไดอิสระชอปปงกันอยางจุใจ ภายในมีสินคาคุณภาพดี
เส้ือผา รองเทา กระเปา เคร่ืองสําอาง อาหารทองถ่ิน และอาหารแบบสตรีทฟูดมากมายใหล้ิมรส
ความอรอย 

รานรองเทาแนะนํา ABC MART เปนศูนยรวม
รองเทาแบรนดดังตางๆ ท่ีเปนยอดนิยม อาทิ 
Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Convers และ
รองเทาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยท่ีบางรุน
ภายในรานถือวามีราคาถูกกวาทองตลาดและเม่ือ
เทียบราคากับรุน น้ันๆ 
ถูกกวาในประเทศไทย 
ท้ั ง น้ี ท า ง ร า น ยั ง จั ด
โ ป ร ล ด ร า ค า อ ยู เ ป น
ประจํา อีกอยางท่ีข้ึนชื่อ
คืออาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูท่ีข้ึนชื่อของ



ท่ีน่ีเลยก็มี ชานมไขมุก ไกทอด หลูเวย เตาหู
เหม็น และอาหารท่ีนาสนใจอีกมากมาย

 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตหมาลา ชาบูหมอไฟ  
ท่ีพัก STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day3 อุทยานธรณีเยหลิ่ว – หมูบานโบราณจ่ิวเฟน – เมืองผิงซี – หมูบานโบราณสือเฟน – ราน
เจอเมเนียม – รานขนมพายสับปะรด – ซื่อหลินไนทมารเก็ต   

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตหวัน 
นําทานเดินทางเท่ียวชม อุทยานธรณีเยหลิ่ว (Yehliu Geopark) 
อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะ
พ้ืนท่ีเปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของนํ้าทะเลและลม 
ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลักษณะตางๆ นาต่ืนตา
ทีเดียว อาทิ หินรองเทานางฟา, หินทะเลเทียน, หินชาง, หิน
ไอศกรีม, หินเศียรเจาหญิง, หินหัวมังกรและอ่ืนๆ และเน่ืองจากมี

พ้ืนท่ีใกลกับชายฝงทะเลดังน้ันจึงทําใหพ้ืนท่ีน้ีมีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และท่ีเปน
ไฮไลทและมีนักทองเท่ียวเขาคิวรอถายรูปดวยมากท่ีสุดคือ หินเศียรราชินิ ซ่ึงมีชื่อเสียงโดงดัง
ไปท่ัวโลก ใหทานไดด่ืมดํ่าบรรยากาศธรรมชาติสรางและหินรูปรางแปลกตา รวมถึงจุดชมวิว
แบบ 360 องศา  
เดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน (Jiufen Old Street) ท่ีตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จ่ิว
เฟน ปจจุบันเปนสถานที่ทองเท่ียวท่ีเปนถนนคนเดินเกาแกท่ีมีช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลิน
บรรยากาศแบบด้ังเดิมของรานคา รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน รวมท้ัง
เลือกชิมและซ้ือชาจากรานคา มากมาย ท้ังน้ีหมูบานโบราณจ่ิวเฟนยังเปนท่ีตามรอยของสาวก
การตูน เร่ือง SPIRITED AWAY การตูนอนิเมชั่นชื่อดังของญ่ีปุน ท่ีไดนําฉากตึกโคมไฟใน
หมูบานโบราณจ่ิวเฟนดําเนินเร่ืองอีกดวย 



 

แนะนําของอรอย ไอศครีมถั่วตัด ไอศครีมรสกะทิท่ีเขมขนถึงใจ 
โรยดวยถ่ัวตัดท่ีทําข้ึนสดๆ เม่ือทานคูกันกับไอศครีมเขากันไดดี

แบบลงตัวสุดๆ เปนอีกหน่ึงขนมท่ีมาเยือน
ไตหวันตองล้ิมลอง และยังเปนตนกําเนิด 
บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน บัวลอยของ
ไตหวันจะชิ้นใหญกวาและเน้ือหนึบกวา
มาก แตละสีก็คนละรสชาติและมีความ

หนึบไมเทากัน สวนนํ้าเช่ือมจะเปนน้ําถ่ัวเขียวหอมหวาน สามารถ
สั่งไดท้ังแบบรอนและแบบเย็น 

 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว 

นําทานเดินทางสู เมืองผิงซี (Pingxi) หรือท่ีรูกันในชื่อเสนทางรถไฟผิงซี โดยเมืองน้ีมีช่ือเสียง
โดงดังมาจากภาพยนตรรักโรแมนติกเร่ือง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เน่ืองจาก
สถานท่ีแหงน้ีเปนหน่ึงในฉากท่ีปรากฏในภาพยนตรเร่ืองน้ี จึงทําใหท่ีน่ีไดช่ือวาเปนหน่ึงใน
เสนทางรถไฟสาย  โรแมนติกของไตหวันเลยทีเดียว และอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีอยูในเสนทางรถไฟ
ผิงซี คือ หมูบานโบราณสือเฟน (Shifen Old Street) เปนหมูบานเล็กๆ ต้ังอยูในพ้ืนท่ีของเมือง
ผิงซี เปนหมูบานท่ีมีทางรถไฟพาดผานกลางหมูบาน ถือวาเปนหมูบานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
อีกท้ังท่ีแหงน้ียังข้ึนชื่อในเร่ืองของการปลอยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆ ปทุกแหงจะมี
การจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือ 

 
วันท่ี 15 ของเดือน 1 จากน้ันนําทุกทานขอพรอธิษฐานและปลอยโคมขงหมิง (บริการ 1 โคม/4 
ทาน) ยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับรานอาหารทองถ่ิน หรือขนมชื่อดังไอศครีมถ่ัวตัด 
และรานขายของท่ีระลึกมากมาย 
นําทานแวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Shop) ท่ีเปนเคร่ืองประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ัง
แบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกาย
คนเรา รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เคร่ืองประดับลํ้าคาของชาวไตหวันต้ังแต
โบราณ 



นําทานเลือกซ้ือของฝาก รานขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของ
ไตหวัน (ขนมพายสับปะรด, ปอปคอรน, เห็ดทอด)   
 

นําทานเดินทางสู ซ่ือหลินไนทมารเก็ต (Shilin 
Night Market) เปนตลาดกลางคืนท่ีถือวาใหญ
ท่ีสุดในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโดงดังอีกดวย 
โดยตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของกิน 
ของฝาก เส้ือผา รองเทา เคร่ืองสําอาง กระเปา 
หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย ดวยความท่ีตลาดแหงน้ี
เดินทางสะดวก อยูใกลรถไฟฟา MRT ภายใน
ตลาดมีโซนอาหารของทานหลากหลาย
มากมาย อยูบริ เวณชั้นใต ดิน หรือเรียกวา 
SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT 
และของท่ีทุกทานไมควรพลาดยังท่ีแหงน้ีเม่ือมา
เยือน ไดแก ไกทอดยักษ HOT-STAR ซ่ึงท่ี
ไตหวันราคาถูกกวาท่ีขายในไทยบานเราอีก
ดวย อีกท้ังยังถือไดวาเปนตนกําเนิดของไก
ทอดยักษเลยก็วาได นอกจากน้ียังมีชานมไขมุก 
เตาหูเหม็น หรือพวกของทอดตางๆ  

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษ เสี่ยวหลงเปา 
ท่ีพัก LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

ใหทานไดอิสระแชน้ําแรแบบสวนตัวในหองพัก เพ่ือผอนคลาย ผิวพรรณสวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
กลาวกันวาไตหวันไดเคยตกอยูในชวงการปกครอง
ของญ่ีปุน จึงมีวัฒนธรรม ส่ิงกอสราง การแชนํ้ารอน 
แบบญ่ีปุนเลย ดวยในสมัยกอนเปนท่ีชายหนุมนิยมมา
เพราะมีสาวบริการ แตไมนานนักรัฐบาลไตหวันก็ทํา
การจัดระเบียบ สรางเปนจุดทองเท่ียวสําคัญและชาว
ไตหวันนิยมแชนํ้าแรท้ังในสถานท่ีสาธารณะและ
โรงแรมจนถึงปจจุบัน 

 
  
  



 

Day4 ตึกไทเป 101 – รานเคร่ืองสําอางค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ     

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 (Taipei 101) (ไมรวมคาข้ึนตึกชั้น 89) ใหทานไดถายรูปคูกับ

แลนดมารคของประเทศไตหวัน ตึกท่ีมีความสูงเปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 
2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ท่ีรวบรวมรานคาแบรนดดัง
ระดับโลกไวมากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO 
BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, 
OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA   
ท้ังน้ีจุดไฮไลทของตึกไทเป 101 คือลิฟตความเร็วสูงพิเศษสอง
ตัว ซ่ึงสามารถข้ึนไดดวยความเร็ว 1,010 เมตรตอนาที ใชเวลา
เพียง 37 วินาที ในการเดินจากชั้น 5 ไปยังจุดชมวิวชั้น 89 ลิฟต
ท้ังสองน้ีเปนลิฟตอัจฉริยะความเร็วสูงเพียงตัวเดียวในโลกท่ี
ติดตั้งอุปกรณแรงดันคงท่ี ในชั้น 89 เปนจุดชมวิวเมืองไทเปแบบ 
360 องศา ท่ีมีความสูง 382 เมตร มีลูกบอลกันกระแทกขนาด
ใหญ ช่ือเต็มอยางเปนทางการคือ Tuned Mass Damper TMD ซึ่งเปนระบบลดแรงส่ันสะเทือน
ท่ีปรับใหเขากับความสมดุลของอาคารน้ี การแกวงของอาคารเม่ือถูกลมแรงพัดทําใหระดับ
ความรุนแรงลดลง  
หมายเหตุ: กรณีท่ีทานตองการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณาแจงกับทางเจาหนาท่ี
ลวงหนากอนเดินทาง โดยคาตั๋วข้ึนตึกไทเป 101 ช้ัน 89 ราคาประมาณ 600 เหรียญดอลลาห
ไตหวัน 
นําทานแวะ รานเครื่องสําอางค มีเครื่องสําอางรวมถึงพวกยา นํ้ามัน ยานวดข้ึนชื่อของไตหวัน
ใหทุกทานไดเลือกชอปไดอยางเต็มท่ี

  จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน 
 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 



13.50 นําทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA AIRLINES 
เท่ียวบินท่ี CI835 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากทีมงาน
เลทสโกกรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



 



 



 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


