
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทัวร อาหาร โรงแรม เชา เที่ยง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองเถา
หยวน    

LIDO FORESTRY 
SPA RESORT, 
TAOYUAN 

    



 
 

 

 

 

 

 

BKK       TPE TPE       BKK 

JX746 18.55 23.25 JX745 14.45 17.45 
      

วันเดนิทาง 

ราคาทัวร/
ทาน 

พักหองละ 2-
3 ทาน 

ราคาทัวร
เด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 
12 ป) 

ราคาทัวร
ไมรวม 

ตั๋ว
เคร่ืองบนิ 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

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

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

หรือเทียบเทา  

2 
ฟารมดอกไมจงเซอ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู - 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทราสวนองุนบราซิล - เมือง
ไทจง 

   

STAY HOTEL, 
TAICHUNG 

หรือเทียบเทา 

 

3 

รานขนมพายสับปะรด - อุทยานธรณีเยหล่ิว - หมูบาน
โบราณจิ่วเฟน - เมืองไทเป ถายรูปคูตึกไทเป 101 
(ไมรวมชมวิวชั้น 89) - รานเคร่ืองสําอางค - ซีเหมิ
นติง   

   

CHATEAU DE 
CHINE HOTEL, 
TAIPEI  

หรือเทียบเทา 

 

4 
ศูนยสรอยสุขภาพ - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - เมือง
เถาหยวน - มิตซุย เอาทเล็ต สนามบินสุวรรณภูมิ 
ประเทศไทย 

   
 
 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน

      เท่ียวบนิท่ี  เวลาออก           เท่ียวบินท่ี  เวลาออก 

อัตราคาบรกิาร



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 

30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 
2566 

19,990 19,990 12,990 5,500 

อัตราคาบริการสาํหรับ เด็กอายไุมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
5,000 บาท 

 

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

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

 



 
 
 
 
 

สําคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 7,000 

บาท/ทาน และชําระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตอง
ชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทาง
ไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

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

4. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนํา
เทาน้ัน 

5. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทํา
ความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

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

7. อาหารบนเคร่ืองเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินเถาหยวน – เมอืงเถาหยวน 
 

15.30  นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน 
STARLUX AIRLINES (JX) โดยมีปายตอนรับ   เลทสโกกรุป และมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความ
สะดวกพรอมแนะนําขอมูลในการเดินทางใหแกทาน 

18.55 นําทานออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยสายการบิน STARLUX 
AIRLINES เท่ียวบินท่ี JX742 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที 

23.25 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หลังจากนั้นนําทานผานข้ันตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระ (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พรอมออกเดินทางสู 
เมืองเถาหยวน (Taoyuan) เมืองเถาหยวนเปนเมืองท่ีมีรูปรางแคบยาวไปตามท่ีราบสูงตะวันตก
เฉียงเหนือของเกาะไตหวัน ขนาบขางดวยกรุงไทเปและนครอ๋ีหลาน ท่ีน่ีเต็มไปดวยความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมพรอมกับแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมากมายใหคุณเท่ียว ท่ีน่ีไดรับ
ฉายาวาเปน “อาณาจักรดอกไม” และ “ดินแดนแหงหน่ึงพันบอนํ้า” 

ท่ีพัก LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 



Day2 ฟารมดอกไมจงเซอ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - 
สวนองุนบราซิล  

             เมืองไทจง 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองไทจง (Taichung) นําทานแวะชม ฟารมดอกไมจงเซอ (Zhongshe 
Flower Garden) เปนสวนดอกไมขนาด 37 ไร ท่ีปลูก
ดอกไมสลับสับเปล่ียนตามสภาพอากาศและฤดูกาล
สามารถรับชมไดตลอดท้ังป ทุงดอกไมหลากหลายสีและ
แหวกแนว มีซุมดอกไม ศาลากลางนํ้า กังหันลม เปยโน
กลางสวนและยังมีมุมสวยๆให
ไ ด ถ า ย รู ป อี ก ม า ก ม า ย 
สําหรับในเดือนธันวาคม
ทุกท านสามารถชมทุ ง
ดอกคอสมอส, ดอกลิลลี่, 
ด อ ก เ ส จ  เ ป น ต น  แ ล ะ
ในชวงที่สวยท่ีสุดจะเปนชวง
เดือนมกราคม-มีนาคม ซึ่งทุง
ดอกทิวลิปถือเปนไฮไลทของฟารมดอกไมจงเซออีก

ดวย ท่ีน่ีไมไดเปนเพียงสวนดอกไมอยางเดียวแตยังเปนตลาดดอกไมอีกดวย สามารถเลือกซื้อ
ดอกไม มีกิจกรรมอ่ืนๆใหเลือกทํา อีกท้ังยังมีราน BBQ สไตลไตหวัน ถือเปนรานยอดนิยม
สําหรับคนในทองถ่ิน (รวมคาเขาฟารมดอกไมจงเซอ)   

 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน 
 

นําทานเดินทางสู เมืองหนานโถว (Nantou) เปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดและตั้งอยูใจกลางเกาะไตหวัน 
ไดชื่อวาเปนเมืองท่ีตั้งอยูใจกลางหัวใจของไตหวัน เปนเมืองเดียวท่ีดินแดนไมมีเขตติดตอ
ชายฝงทะเล ยังเปนตนกําเนิดแมนํ้าโจวสุย (Zhuoshui River) แมนํ้ายาวท่ีสุดในไตหวันหลอ
เล้ียงผูคนในเมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเปนสถานที่ทองเท่ียวข้ึนชื่อของเมืองหนานโถว 
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) สรางข้ึนในป ค.ศ. 1938 ต้ังอยูทาง
ดานขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูปปนของขงจ้ือและเทพกวนอู (เทพเจาแหง
ปญญา และเทพเจาแหงความซ่ือสัตย) ซ่ึงชาวไตหวันเชื่อกันวา หากไดบูชาเทพเจากวนอู จะได
ประสบ 
ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน มีแตคนจงรักภักดี หรือหากวางแผนส่ิงใด ก็จะประสบความสําเร็จ
ตามปรารถนา จึงทําใหไดรับความนิยมจากชาวไตหวัน ท่ีมาสักการะขอพรองคเทพในวัดแหงน้ี 
ดานหนามี สิงโตหินออน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน
แสดงถึงความย่ิงใหญและเปนเอกลักษณของวัดเหวินหวู ชาวไตหวันเชื่อวาเปนสิงโตผูพิทักษ
และจะอยูเปนคูชาย-หญิงอยูเสมอ ซ่ึงตัวผูอยูทางขวาเหยียบลูกโลก ตัวเมียอยูทางซายกับลูก
สิงโตตัวนอย  
 
จุดท่ีหนึ่ง: องคเทพเจากวนอู ในทาน่ังบนบัลลังค ชาวจีนและชาวไตหวันมักนิยมมาขอพร
เก่ียวกับเร่ืองของประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน กิจการเจริญรุงเรือง แคลวคลาดจากภัย
อันตราย ตรงจุดน้ีคนไตหวันมักนิยมนําหยกตาแมว กระเปา กระเปาเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 
รอบ เพ่ือเปนการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดท่ีสอง: วิหารอูเฉิง จะมีองคเทพเจากวนอูในทาน่ังบนบัลลังคคูกับองคเทพเยวเฟย เปนเทพเจา
แหงฝายบูดวยกันท้ังคู บางตํานานเลาวาเทพ เยวเฟยเปนเทพเจากวนอูอีกปางหน่ึง ตรงจุดน้ีมัก
นิยมขอพรเก่ียวกับเก่ียวกับสติปญญา และการซื่อสัตย 

จุดท่ีสาม: วิหารตาเฉิง เปนท่ีประดิษฐานขององคเทพเจาขงจ้ือ ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเก่ียวกับ
การศึกษา การเรียน หรือเก่ียวกับสติปญญา 
 

 
 
 
 
 



 

นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมูคณะ ใหทานไดชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนดมารคสําคัญของไตหวัน ท่ีมาของชื่อ
ทะเลสาบสุริยันจันทราน้ันมาจากมีลักษณะรูปรางทางตอนเหนือคลายพระอาทิตย ทางตอนใตมี
รูปรางกลมคลายพระจันทร พ้ืนท่ีรอบทะเลสาบยังอุดมไปดวยทรัพยากรทางธรรมชาติและ
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 ในอดีตชนเผาพ้ืนเมืองใชเกาะลาลูเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ 
 

 

 

ระหวางลองเรือแวะพักท่ีทาเรือ ใหทานไดอิสระและแนะนํา
ใหเลือกชิม ไขตมใบชา (Taiwanese Tea Eggs) กอนขึ้นเขา
ไปนมัสการพระถังซัมจ๋ัง เปนไขตมใบชารานดังท่ีไมวาใครก็
ตองมาล้ิมลองไขตมใบชาสูตรพิเศษของอามา ความอรอยน้ัน
อยูความพิถีพิถันในทุกข้ันตอนต้ังแตการตมไขพรอมกับ
สมุนไพรตางๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทําใหเม่ือชิมไปคําแรกจะได
กล่ินหอมของสมุนไพรพรอมกับรสชาติเค็มนิดหนอยของตัว
ซอส รวมแลวเขากันอรอยสุดๆ รานไขตมใบชาของอามาเปน
รานเดียวท่ีไดรับอนุญาตใหเปดขายไดบนทาเรือในทะเลสาบ
สุริยันจันทราและมีสาขาท่ีน่ีท่ีเดียวเทาน้ัน 



 
 จากน้ันนําทานแวะชม สวนองุนบราซิล พรอมเด็ดชิมสดๆจากสวน โดยสวนจะนํามาแปรรูปท้ัง

นํ้าเอนไซม สกัดผงและอบแหง มีสรรพคุณคือชวยลางสารพิษท่ีสะสมในรางกาย 
 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู ชาบูบุฟเฟตสไตลไตหวัน 
ท่ีพัก STAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

 

Day3 รานขนมพายสับปะรด - อุทยานธรณีเยหลิ่ว - หมูบานโบราณจิ่ว
เฟน - เมืองไทเป ถายรูปคูตึกไทเป 101 (ไมรวมชมวิวช้ัน 89) - 
รานเครื่องสําอางค - ซีเหมินติง   

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเลือกซ้ือของฝาก รานขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake 
Shop) ชื่อดังของไตหวัน เปนขนมยอดนิยมของไตหวัน (ขนมพาย
สับปะรด, ปอปคอรน, เห็ดทอด)  
นําทานเดินทางเท่ียวชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทาง
สวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพ้ืนท่ีเปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของนํ้า
ทะเลและลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว อาทิ หิน
รองเทานางฟา, หินทะเลเทียน, หินชาง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจาหญิง, หินหัวมังกรและอ่ืนๆ 
และเน่ืองจากมีพ้ืนท่ีใกลกับชายฝงทะเลดังน้ันจึงทําใหพ้ืนท่ีน้ีมีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย 
และท่ีเปนไฮไลทและมีนักทองเที่ยวเขาคิวรอถายรูปดวยมากท่ีสุดคือ หินเศียรราชินิ ซึ่งมี
ชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก ใหทานไดด่ืมดํ่าบรรยากาศธรรมชาติสรางและหินรูปรางแปลกตา 
รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟูดสไตลไตหวัน 



เดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน (Jiufen Old Street) ท่ีตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จ่ิว
เฟน ปจจุบันเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนถนนคนเดินเกาแกท่ีมีชื่อเสียงในไตหวัน เพลิดเพลิน
บรรยากาศแบบด้ังเดิมของรานคา รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต 
ชื่นชมวิวทิวทัศน รวมท้ังเลือกชิมและซ้ือชาจากรานคา มากมาย ท้ังน้ี
หมูบานโบราณจ่ิวเฟนยังเปนท่ีตามรอยของสาวกการตูน เรื่อง 
SPIRITED AWAY การตูนอนิเมชั่นชื่อดังของญี่ปุน ท่ีไดนําฉากตึก
โคมไฟในหมูบานโบราณจิ่วเฟนดําเนินเร่ืองอีกดวย 

แนะนําของอรอย เปนตนกําเนิด บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน บัว
ลอยของไตหวันจะชิ้นใหญกวาและเน้ือหนึบกวามาก แตละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไม
เทากัน สวนนํ้าเชื่อมจะเปนนํ้าถ่ัวเขียวหอมหวาน สามารถสั่งไดท้ังแบบรอนและแบบเย็น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู ถายรูปคูตึกไทเป 101 ตึกท่ีมีความสูงเปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับ
ในป 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดานลางเปนหางสรรพสินคา ท่ีรวบรวมรานคาแบรนด
ดังระดับโลกไวมากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO 



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

 

นําทานแวะ รานเครื่องสําอางค มีเคร่ืองสําอางรวมถึงพวกยา นํ้ามัน ยานวดข้ึนชื่อของไตหวัน
ใหทุกทานไดเลือกชอปไดอยางเต็มท่ี นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยูในเมือง
ไทเป ท่ีแหงน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟชั่นท่ีทันสมัยของวัยรุน
ในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินคาแฟช่ัน เส้ือผา รองเทา กระเปา 

เคร่ืองสําอาง หรือของก๊ิฟชอปมากมายท่ีมีใหอัพเดทแฟชั่นเร่ือยๆ ไมวาจะเปนของท่ีมีแบรนด 
หรือไมมีแบรนด อีกท้ังสินคามีแบรนดของท่ีน่ียังถือไดวามีราคาท่ีถูกเหมาะสําหรับนักชอป
มากมายใหไดมาชอปปงกันอยางจุใจ 

 
คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา 
ท่ีพัก CHATEAU DE CHINE HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 



Day4 ศูนยสรอยสุขภาพ - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - เมืองเถาหยวน - มิตซุย เอาทเล็ต 
สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานแวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Shop) ท่ีเปนเคร่ืองประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ัง
แบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกาย
คนเรา รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เคร่ืองประดับลํ้าคาของชาวไตหวันต้ังแต
โบราณและนําทานเลือกซ้ือของฝาก รานขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ช่ือดัง
ของไตหวัน เปนขนมยอดนิยมของไตหวัน (ขนมพายสับปะรด, ปอปคอรน, เห็ดทอด)  
 

จากน้ันนําทานแวะชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) สถานท่ี
แหงน้ีสรางข้ึนเปนอนุสรณรําลึกถึงนายพลเจียงไคเช็ค ประธานาธิบดีคนแรกของไตหวัน ท่ีถึง
แกอนิจกรรมเม่ือ พ.ศ.2518 ท่ีตั้งของอนุสรณสถานเดิมเปนกองบัญชาการกองทัพบก ซ่ึงเปน
เขตทหารท่ีใหญท่ีสุดในเขตเมืองไทเปในสมัยน้ัน ตัวอาคารใชสีฟาและสีขาวซ่ึงเปนสีของธง
ชาติไตหวันเปนหลัก หลังคาถูกออกแบบในความหมายของทองฟาสีครามและดวงอาทิตยท่ีมี
แสงสวาง 12 ลําแสง รูปปนสัมฤทธิ์ของทานอดีตประธานาธิบดีหันหนาไปทําเนียบประธานาธิบดี
และจีนแผนดินใหญในทางทิศตะวันตก ซ่ึงท้ังหมดน้ีลวนมีนัยพิเศษ ดวยแนวคิดดานประชาธิป
ไตยท่ีเปดกวางมากข้ึน ทําใหลานดานหนาของอนุสรณสถานกลายเปนสถานท่ีชุมนุมของกลุม
เพ่ือประชาธิปไตย 

นําทานเดินทางสู หางเอาทเล็ทมิตซุย (Mitsui Outlet) เปนหางท่ีเปดตัวภายใตการดําเนินการ
ของบริษัท Japanese Mitsui Group ซึ่งเปนเจาของหางเอาทเล็ทช่ือดังจากประเทศญ่ีปุน ท่ีน่ี
คือหางเอาทเล็ทแบบเต็มรูปแบบ 5 ช้ัน ภายในหางมีการแบงพ้ืนท่ีไวเปน 2 สวน IN MALL และ 
OUT MALL พ้ืนท่ีใหบริการจากแบรนดชั้นนําท่ัวโลก อาทิ Versace, ARMANI, Calvin Klein 
Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE, Onitsuka Tiger และอ่ืนๆ อีกมากมาย สามารถยื่นขอทํา 
Tax Refund เม่ือช็อปปงมากกวา 2,000 ดอลลารไตหวัน พรอมยื่น Passport ไดท่ีแผนก 
Information ท่ีชั้น 1 ไดอีกดวย นอกจากน้ียังเปนศูนยรวมรานอาหารไตหวันและรานอาหาร
ญ่ีปุนยอดนิยมในไตหวัน และยังมีซุปเปอรมารเก็ต JASONS Market ชานมไตหวันแบบขวด 
ขนมไตหวัน สามารถเลือกซ้ือกลับไปเปนของฝากคนท่ีบาน ในหาง Free Wi-Fi มีตูสําหรับ
ชารจโทรศัพทสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน 

  
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

14.45 นําทานออกเดินทางสู  สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบิน STARLUX 
AIRLINES เท่ียวบินท่ี JX745 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที 

17.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากทีมงาน
เลทสโกกรุป 

 



 

 





 



 



 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


