
 

 
 
 



    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทัวร อาหาร โรงแรม เชา เท่ียง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – 
เมืองเถาหยวน 

   
TAOYUAN 
CENTURY, 
TAOYUAN 



 

  

 

 

 

BKK       TPE TPE       BKK 

VZ564 15.10 19.45 VZ565 20.45 23.40 

วันเดนิทาง 

ราคาทัวร/
ทาน 

พักหองละ 2-
3 ทาน 

ราคาทัวร
เด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 
12 ป) 

ราคาทัวร
ไมรวม 

ตั๋ว
เคร่ืองบนิ 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

05 – 08 สิงหาคม 
2566 

15,990 15,990 11,990 5,000 

12 – 15 สิงหาคม 
2566 

20,990 20,990 15,990 5,000 

หรือเทียบเทา

2 

ฟารมดอกไมจงเซอ – เมืองหนานโถว – วัดเห
วินหวู – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – 
สวนองุนบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝงเจ่ีย
ไนทมารเก็ต 

   

STAY HOTEL, 
TAICHUNG 

หรือเทยีบเทา   

3 

เมืองไทเป – รานสรอยสุขภาพ – รานพาย
สับปะรด – อุทยานแหงชาติ 
เยหล่ิว – หมูบานโบราณจิ่วเฟน – ยานซีเหมิ
นติง 

   

CHATEAU DE 
CHINE HOTEL, 
TAIPEI 

หรือเทียบเทา 

4 

ถายรูปคู ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน –
อ นุ ส ร ณ ส ถ า น เ จี ย ง ไ ค เ ช็ ค  –  ร า น
เคร่ืองสําอางค  – หางเอาท เ ล็ทมิตซุย – 
สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

    

โปรแกรมเดนิทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน

      เท่ียวบนิท่ี  เวลาออก         เท่ียวบนิท่ี เวลาออก

อัตราคาบรกิาร



26 – 29 สิงหาคม 
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 ตุลาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

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

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

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 5,000 
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 หรือเปล่ียนแปลง
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 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมอืงเถาหยวน 
 

12.00  นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน 
VIETJET AIR (VZ) โดยมีปายตอนรับ          เลทสโกกรุป และมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความ
สะดวกพรอมแนะนําขอมูลในการเดินทางใหแกทาน 

15.10 นําทานออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยสายการบิน VIETJET 
AIR เท่ียวบินท่ี VZ564 (ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง 55 นาที 

19.45 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หลังจากน้ันนําทานผานข้ันตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระ (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) พรอมออกเดินทาง
ทองเที่ยว 

 
ท่ีพัก TAOYUAN CENTURY, TAOYUAN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day2 ฟารมดอกไมจงเซอ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู – ลองเรอืทะเลสาบสรุิยันจนัทรา – 
สวนองุนบราซลิ – เมืองไทจง – ตลาดเฝงเจี่ยไนทมารเก็ต 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



นําทานเดินทางสู รานชาอูหลง (Taiwan Tea Shop) เปนชาข้ึนชื่อชั้นดีของไตหวัน ใหทานได
ล้ิมลองชาอูหลงแทๆ จากตนกําเนิด ชาอูหลงมีประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดาน
นอกเหนือจากชาอูหลงลดความอวน เชน แกกระหาย เพ่ิมความสดชื่น ตอตานแบคทีเรียในชอง
ปาก ปองกันฟนผุปองกันโรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในรางกาย ประโยชนของชาอู
หลงมีสวนประกอบสําคัญท่ีชวยในการควบคุมความอวน ลดปริมาณ
ไขมันในเสนเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเปนอยางดี พรอม
เลือกซ้ือเปนของฝากท่ีระลึก  นําทานเดินทางสู  เมืองไทจง 
(Taichung) นําทานแวะชม ฟารมดอกไมจงเซอ (Zhongshe 
Flower Garden) เปนสวนดอกไมขนาด 37 ไร ท่ีปลูกดอกไมสลับ
สับเปล่ียนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมไดตลอดท้ังป 
ทุงดอกไมหลากหลายสีและแหวกแนว มีซุมดอกไม ศาลากลางน้ํา 
กังหันลม เปยโนกลางสวนและยังมีมุมสวยๆใหไดถายรูปอีกมากมาย 

 



สําหรับในเดือนธันวาคมทุกทานสามารถชม
ทุงดอกคอสมอส, ดอกลิลลี่, ดอกเสจ เปนตน 
และในชวง ท่ีสวยที่สุดจะเปนชวงเดือน
มกราคม-มีนาคม ซึ่งทุงดอกทิวลิปถือเปน
ไฮไลทของฟารมดอกไมจงเซออีกดวย ท่ีน่ี
ไมไดเปนเพียงสวนดอกไมอยางเดียวแตยัง
เปนตลาดดอกไมอีกดวย สามารถเลือกซื้อ
ดอกไม มีกิจกรรมอ่ืนๆใหเลือกทํา อีกท้ังยังมี
ราน BBQ สไตลไตหวัน ถือเปนรานยอด
นิยมสําหรับคนในทองถ่ิน (รวมคาเขาฟารม
ดอกไมจงเซอ)   

 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน 
ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟตสไตลไตหวัน 
 

 
นําทานเดินทางสู เมืองหนานโถว (Nantou) เปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดและตั้งอยูใจกลางเกาะไตหวัน 
ไดชื่อวาเปนเมืองท่ีตั้งอยูใจกลางหัวใจของไตหวัน เปนเมืองเดียวท่ีดินแดนไมมีเขตติดตอ
ชายฝงทะเล ยังเปนตนกําเนิดแมนํ้าโจวสุย (Zhuoshui River) แมนํ้ายาวท่ีสุดในไตหวันหลอ
เล้ียงผูคนในเมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเปนสถานท่ีทองเท่ียวข้ึนชื่อของเมืองหนานโถว 
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 และการซ่ือสัตย 

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
สุริยันจันทราและมีสาขาท่ีนี่ท่ีเดียวเทาน้ัน 

 
จากน้ันนําทานแวะชม สวนองุนบราซิล พรอมเด็ดชิมสดๆจากสวน โดยสวนจะนํามาแปรรูปท้ัง
นํ้าเอนไซม สกัดผงและอบแหง มีสรรพคุณคือชวยลางสารพิษท่ีสะสมในรางกาย 

 

นําทานเดินทางสู เฝงเจี่ยไนทมารเก็ต (Feng Chia Night Market) ตั้งอยูท่ีเมืองไทจง ใกล
มหาวิทยาลัยฟงเจ่ีย (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 เปนศูนยรวมรองเทาแบรนดดัง
ตางๆ ท่ี เปนยอดนิยม อาทิ Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, 
Convers และรองเทาแบรนดอื่นๆ อีกมากมาย โดยท่ีบางรุน
ภายในรานถือวามีราคาถูกกวาทองตลาดและเม่ือเทียบราคากับ
รุนน้ันๆ ถูกกวาในประเทศไทย ท้ังน้ีทางรานยังจัดโปรลดราคา
อยูเปนประจํา อีกอยางท่ีข้ึนชื่อคืออาหารทานเลนสไตลไตหวัน 
เมนูท่ีขึ้นชื่อของท่ีน่ีเลยก็มี ชานมไขมุก ไกทอด หลูเวย เตาหู

เหม็น และอาหารท่ีนาสนใจอีกมากมาย 

 

 
 

แนะนําของกินอรอยๆ ไกทอดยักษ HOT-STAR รานไกทอดชื่อ
ดังท่ีเปนท่ีนิยมในนักทองเที่ยวและคนไตหวัน ท่ีรานน้ีไกทุกชิ้นจะ
ทอดสดใหมตลอด ตัวเน้ือไกมีขนาดแผนใหญและนุมมาก สวนตัวแปง
แปงกรอบอรอยไมหนาจนเกินไป ราคาชิ้นละ 70 NTD และท่ีราน
ไมไดมีแคเฉพาะไกทอดชิ้นใหญไวบริการอยางเดียว ยังมีหลากหลาย
เมนูใหทานไดเลือกทานอีกดวย 

 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปปง 
ท่ีพัก STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

Day3 เมอืงไทเป – รานสรอยสุขภาพ – รานพายสับปะรด – อุทยานแหงชาติเยหลิว่ – หมูบาน
โบราณจิ่วเฟน – ยานซีเหมินติง 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานแวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Shop) ท่ีเปนเคร่ืองประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ังแบบ
สรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกาย
คนเรา รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เคร่ืองประดับล้ําคาของชาวไตหวันตั้งแต
โบราณและนําทานเลือกซ้ือของฝาก รานขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ชื่อดัง
ของไตหวัน เปนขนมยอดนิยมของไตหวัน (ขนมพายสับปะรด, ปอปคอรน, เห็ดทอด)  

 
 นําท านเ ดินทางเ ท่ียวชม อุทยานแห งชาติ เยหลิ่ ว  (Yehliu 
Geopark) อุทยานแหงน้ีต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มี
ลักษณะพ้ืนท่ีเปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของนํ้าทะเล
และลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลักษณะตางๆ นาต่ืน
ตาทีเดียว อาทิ หินรองเทานางฟา, หินทะเลเทียน, หินชาง, หิน
ไอศกรีม, หินเศียรเจาหญิง, หินหัวมังกรและอ่ืนๆ และเน่ืองจากมี
พ้ืนท่ีใกลกับชายฝงทะเลดังนั้นจึงทําใหพ้ืนท่ีน้ีมีหินรูปทรงแปลกตา
อีกมากมาย และท่ีเปนไฮไลทและมีนักทองเท่ียวเขาคิวรอถายรูป
ดวยมากท่ีสุดคือ หินเศียรราชินิ ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก ใหทานไดด่ืมดํ่าบรรยากาศ
ธรรมชาติสรางและหินรูปรางแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ซีฟูดไตหวัน 

 
เดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน (Jiufen Old Street) ท่ีตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จ่ิว
เฟน ปจจุบันเปนสถานที่ทองเท่ียวท่ีเปนถนนคนเดินเกาแกท่ีมีช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลิน



บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน รวมท้ัง
เลือกชิมและซ้ือชาจากรานคา มากมาย ท้ังนี้หมูบานโบราณจิ่วเฟนยังเปนท่ีตามรอยของสาวก
การตูน เร่ือง SPIRITED AWAY การตูนอนิเมช่ันช่ือดังของญ่ีปุน ท่ีไดนําฉากตึกโคมไฟใน
หมูบานโบราณจ่ิวเฟนดําเนินเร่ืองอีกดวย 
 

แนะนําของอรอย เปนตนกําเนิด บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน บัว
ลอยของไตหวันจะช้ินใหญกวาและเน้ือหนึบกวามาก แตละสีก็คน
ละรสชาติและมีความหนึบไมเทากัน สวนนํ้าเชื่อมจะเปนนํ้าถ่ัวเขียว
หอมหวาน สามารถส่ังไดท้ังแบบรอนและแบบเย็น 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง (Ximending) ต้ังอยูในเมือง

ไทเป ท่ีแหงน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ 
เปนแหลงรวมแฟช่ันท่ีทันสมัยของวัยรุนในไตหวัน 

ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินคา
แฟชั่น เส้ือผา รองเทา กระเปา เคร่ืองสําอาง หรือ

ของก๊ิฟชอปมากมายท่ีมีใหอัพเดทแฟชั่นเร่ือยๆ ไมวา
จะเปนของท่ีมีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกท้ังสินคามีแบ

รนดของท่ีน่ียังถือไดวามีราคาท่ีถูกเหมาะสําหรับนักชอป
มากมายใหไดมาชอปปงกันอยางจุใจ 
 
 
ค่าํ อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 



 
Day4 ถายรปูคูตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – รานเครือ่งสําอางค – 

หางเอาทเล็ทมิตซุย – สนามบนิเถาหยวน – สนามบินสวุรรณภมูิ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานเดินทางสู ถายรูปคูตึกไทเป 101 ตึกท่ีมีความสูงเปนอันดับ 5 
ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึง
ดานลางเปนหางสรรพสินคา ท่ีรวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไว
มากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, 
HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, 
MONT BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, 
SHISEIDO, VERSACE, ZARA  
 
นําทานนมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) เปนวัดท่ีเกาแก
และมีชื่อเสียงของคนไตหวัน วัดแหงน้ีมีอายุราวๆ เกือบ 300 ป 
ดานหนาตกแตงดวยเสามังกรท้ังซายและขวา เปรียบเสมือนกําลัง
ปกปองหองโถงกลาง ในป ค.ศ. 1740 เกิดความเสียหายคร้ังใหญทางวัดจึงไดรับการบูรณะ
หลายคร้ัง ท้ังบานประตู คาน หลังคา และเสามังกรแกะสลักตระหงานสวยงาม เปนประติมากรรม
ท่ีมีความละเอียดออนเปนงานไมท่ีสวยงาม มีหนังสือจีนโบราณประดับตรงทางเขาใหความ
สัมผัสของวรรณกรรมนอกเหนือจากคุณคาทางศาสนายังสงเสริมการทองเท่ียวอีกดวย ปจจุบัน
เปนท่ีนิยมมาขอพรเร่ืองการงาน การเรียน ท่ีสําคัญเร่ืองความรัก เชื่อกันวาใครท่ีไมประสบ
ความสําเร็จเร่ืองความรัก ใหขอพรกับเทพเฒาจันทราท่ีวัดแหงน้ี แลวความรักจะกลับมาดีข้ึน   

 
 



 

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 

 
นําทานแวะ รานเครื่องสําอางค มีเคร่ืองสําอางรวมถึงพวกยา นํ้ามัน ยานวดข้ึนช่ือของไตหวัน
ใหทุกทานไดเลือกชอปไดอยางเต็มท่ี จากน้ันนําทานเดินทางสู หางเอาทเล็ทมิตซุย (Mitsui 
Outlet) เปนหางท่ีเปดตัวภายใตการดําเนินการของบริษัท Japanese Mitsui Group ซึ่งเปน
เจาของหางเอาทเล็ทช่ือดังจากประเทศญ่ีปุน ท่ีน่ีคือหางเอาทเล็ทแบบเต็มรูปแบบ 5 ช้ัน ภายใน
หางมีการแบงพ้ืนท่ีไวเปน 2 สวน IN MALL และ OUT MALL พ้ืนท่ีใหบริการจากแบรนดชั้นนํา
ท่ั ว โ ล ก  อ า ทิ  Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE, 
Onitsuka Tiger และอ่ืนๆ อีกมากมาย สามารถยื่นขอทํา Tax Refund เม่ือช็อปปงมากกวา 
2,000 ดอลลารไตหวัน พรอมย่ืน Passport ได ท่ีแผนก Information ท่ีชั้น 1 ไดอีกดวย 
นอกจากน้ียังเปนศูนยรวมรานอาหารไตหวันและรานอาหารญ่ีปุนยอดนิยมในไตหวัน และยังมี
ซุปเปอรมารเก็ต JASONS Market ชานมไตหวันแบบขวด ขนมไตหวัน สามารถเลือกซ้ือ
กลับไปเปนของฝากคนท่ีบาน ในหาง Free Wi-Fi มีตูสําหรับชารจโทรศัพทสมควรแกเวลานํา
ทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน 
 



เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เส่ียวหลงเปา 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
20.45 นําทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR 

เท่ียวบินท่ี VZ563 (ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
23.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากทีมงาน

เลทสโกกรุป 
 











 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


