
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – ตลาดเฟิงเจ่ียไนท์มาร์
เก็ต 

   
STAY HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

2 
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง   
– สวนดอกไม้จงเชอ – เมืองไทเป – ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต    

CHATEAU DE CHINE 
HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 
อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ตลาดโบราณจ่ิวเฟิ่น – อุทยานหยางหมิงซาน – ร้านสร้อย
สุขภาพ – ซีเหมินติง    

EASTERN HOTEL & 
RESORT 

หรือเทียบเท่า  

4 
วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป – ตึกไทเป 101 – ชมวิว 360 
องศา บนชั้น 89 – ร้านขนมพายสับปะรด – เถาหยวน – มิตซุย เอาท์เล็ต – 
สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ   

    

    



 

 
 

BKK       TPE TPE       BKK 

  
BR212 12.10 16.45 BR061 22.30 01.10+1 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

02 – 05 ธันวาคม 2565 25,990 25,990 16,990 6,000 

07 – 10 ธันวาคม 2565 25,990 25,990 16,990 6,000 

23 – 26 ธันวาคม 2565 25,990 25,990 16,990 6,000 

31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2566 
BR062 BKK-TPE 12.00 – 16.35 

BR061 TPE-BKK 22.30 – 01.10+1 
31,990 31,990 20,990 7,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 4,000 บาท 

 

** อัตราน้ีไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 บาท/ท่าน** 
**เนื่องจากต๋ัวโดยสารเปน็ตั๋วกรุ๊ป (หมู่คณะ) ไมส่ามารถอัพเกรดท่ีนั่ง รีฟันด์ และเลื่อนการเดินทาง** 

อัตราค่าบริการข้างต้น คำนวณจากภาษีน้ำมัน ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2565  
ในกรณีท่ีมีการประกาศปรับราคาภาษีน้ำขึ้นจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม  

 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)  

3. ราคาน้ีสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี 
4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เกต็ 
 

09.00  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR (BR) โดยมีป้ายต้อนรับ เลทส์โกกรุ๊ป 
และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

12.10 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR212 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที 

16.45 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากน้ันนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung) ตั้งอยู่ในกลางทางตะวันตกของไต้หวัน เป็นเมืองที่
ใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของไต้หวัน อดีตเมืองไทจงเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและ
วัฒนธรรม ก่อนถูกประเทศญี่ปุ่นยึดครอง ปัจจุบันจึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น 

 

นำท่านเดินทางสู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (Fengjia Night Market) ตั้งอยู่ที่เมืองไทจง 
ใกล้มหาวิทยาลัยฟงเจี่ย (Feng Chia University) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตลาดกลางคืนฟง
เจี่ย-เหวินหวา (Fengjia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจี ่ย (Fengjia Rd.) และ
ถนนฟูฉิง (Fuxing Rd.) ตลาดกลางคืนแห่งน้ีถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนชื่อดังของเมือง
ไทจงและที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันอย่างจุ
ใจ ภายในมีสินค้าคุณภาพดีเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อาหารท้องถิ่น และ
อาหารนานาชาติแบบสตรีทฟู้ดมากมายให้ลิ้มรสความอร่อย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษ หมาล่าหม้อไฟ 
ท่ีพัก  STAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day2 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง – สวนดอกไม้จงเชอ – เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์
มาร์เก็ต 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางหัวใจของไต้หวัน 

เป็นเมืองเดียวที่ดินแดนไม่มีเขตติดต่อชายฝั่งทะเล ยังเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น้ำยาวที่สุดในไต้หวันหล่อเลี้ยงผู้คนใน
เมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองหนานโถวนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) 
แบบหมู่คณะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนด์มาร์คสำคัญของไต้หวัน ที่มาของชื่อเทละสาบสุริยันจันทราน้ัน
มาจากมีลักษณะรูปร่างทางตอนเหนือคล้ายพระอาทิตย์ ทางตอนใต้มีรูปร่างกลมคล้ายพระจันทร์ พื้นที่รอบทะเลสาบยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมากมาย อาทิ ปลา นก และสัตว์อ่ืนๆ หลากหลายสายพันธ์ุ   



 
ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มีเกาะลาลู (Lalu Island) ตั้งอยู่
กลางทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นที่รู้จักกันในนามเกาะบนน้ำ อดีตบริเวณน้ีเป็นที่อาศัย
ของชนเผ่าพื้นเมือง จนกระทั้งปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวันได้เปลี่ยนชื่อเป็น เกาะก
วงฮวา (Guanghua Island) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั ้งใหญ่ทำให้
ทะเลสาบสุริยันจันทราได้รับความเสียหายทำให้มีการค้นพบซากอารยธรรมและของใช้
โบราณของชนเผ่าพื้นเมือง จนปี ค.ศ. 2000 จึงกลับมาใช้ชื่อเดิมเป็นเกาะลาลูจนถึง
ปัจจุบัน ในอดีตชนเผ่าพื้นเมืองใช้เกาะลาลูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ  

 

 

ระหว่างล่องเรือแวะพักที่ท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะนำให้เลือกชิม ไข่ต้มใบชา 
(Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึ้นเขาไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง เป็นไข่ต้มใบชาร้าน
ดังที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความอร่อยน้ันอยู่ความ
พิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การต้มไข่พร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำ
ให้เม่ือชิมไปคำแรกจะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรพร้อมกับรสชาติเค็มนิดหน่อยของตัว
ซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของอาม่าเป็นร้านเดียวที่ได้รับอนุญาต
ให้เปิดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาที่น่ีที่เดียวเท่าน้ัน 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูป
ปั้นของขงจ้ือและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์) ซ่ึงชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบ
ความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนา จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาว
ไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งน้ี ดา้นหน้ามี สิงโตหินอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
แสดงถึงความยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของวัดเหวินหวู่ ชาวไต้หวันเชื่อว่าเป็นสิงโตผู้พิทักษ์และจะอยู่เป็นคู่ชาย-หญิงอยู่เสมอ ซ่ึงตัวผู้อยู่ทางขวา
เหยียบลูกโลก ตัวเมียอยู่ทางซ้ายกับลูกสิงโตตัวน้อย  
 
การสักการะบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ภายในวัดเหวินหวู่ แบ่งออกเป็น 3 จุด ดังนี้ 
จุดท่ีหนึ่ง: องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่าน่ังบนบัลลังค์ ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพรเก่ียวกับเรื่องของประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 
กิจการเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดน้ีคนไต้หวันมักนิยมนำหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื่อ
เป็นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 
จุดท่ีสอง: วิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่าน่ังบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเย่ว์เฟย เป็นเทพเจ้าแห่งฝ่ายบู๊ด้วยกันทั้งคู่ บางตำนานเล่าว่าเทพเย่ว์
เฟยเป็นเทพเจ้ากวนอูอีกปางหน่ึง ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเก่ียวกับเก่ียวกับสติปัญญา และการซ่ือสัตย์ 
จุดท่ีสาม: วิหารต้าเฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจ้ือ ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเก่ียวกับการศึกษา การเรียน หรือเก่ียวกับสติปัญญา 
 
 
 



 
 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ปลาประธานาธิบดี  
 นำท่านเดินทางสู่ ร้านชาอู่หลง (Taiwan Tea Shop) เป็นชาขึ้นชื่อชั้นดีของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองชาอู่หลงแท้ๆ จากต้นกำเนิด ชาอูู่หลงมี

ประโยชน์มากมายต่อร่างกายในหลายด้านนอกเหนือจากชาอู่หลงลดความอ้วน เช่น แก้กระหาย เพิ่มความสดชื่น ต่อต้านแบคทีเรียในช่องปาก 
ป้องกันฟันผุป้องกันโรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในร่างกาย ประโยชน์ของชาอู่หลงมีส่วนประกอบสําคัญที่ช่วยในการควบคุมความอ้วน 
ลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลได้เป็นอย่างดี พร้อมเลือกซ้ือเป็นของฝากที่ระลึก  
นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้จงเชอ (Zhongshe Flower Garden) สวนดอกไม้ขนาด 37 ไร่ เต็มไปด้วยดอกไม้นานานชนิดมากกว่า 1,000 
สายพันธุ์ เช่น ดอกลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเสจ และยังเป็นฟาร์มดอกไม้เดียวประสบความสำเร็จในการปลูกดอกลิวทิปในประเทศไต้หวัน ซ่ึง
ฟาร์มดอกไม้จงเชอมีดอกไม้และพันธ์ุไม้ต่างๆ สลับหมุนเวียนกันให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน  

 

นำท่านเดินทางสู ่ ซื ่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาด
กลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย โดยตลาดแห่ง
นี้ท่านสามารถเลือกซื้อของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า เครื่องสำอาง กระเป๋า 
หรืออื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความที่ตลาดแห่งนี้เดินทางสะดวก อยู่ใกล้รถไฟฟ้า 
MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของทานหลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั้นใต้ดิน 
หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุกท่านไม่ควร
พลาดยังที่แห่งน้ีเม่ือมาเยือน ได้แก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซ่ึงที่ไต้หวันราคาถูก
กว่าที่ขายในไทยบ้านเราอีกด้วย อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของไก่ทอดยักษ์
เลยก็ว่าได้ นอกจากยังมีชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็น หรือพวกของทอดต่างๆ  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา  
ท่ีพัก CHATEAU DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

Day3 อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ตลาดโบราณจิ่วเฟ่ิน – อุทยานหยางหมิงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ซีเหมินติง 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานธรณีเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วน
เหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและ
ลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว อาทิ หินรองเท้านางฟ้า, 
หินทะเลเทียน, หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิง, หนิหัวมังกรและอ่ืนๆ และเน่ืองจากมีพื้นที่
ใกล้กับชายฝั่งทะเลดังน้ันจึงทำให้พื้นที่น้ีมีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมี
นักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ ซ่ึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่าน

ได้ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติสร้างและหินรูปร่างแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา  
เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนน
คนเดินเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือก
ชิมและซ้ือชาจากร้านค้า มากมาย ทั้งน้ีหมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่นยังเป็นที่ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมชั่นชื่อดังของ
ญี่ปุ่น ที่ได้นำฉากตึกโคมไฟในหมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่นดำเนินเรื่องอีกด้วย 

 

แนะนำของอร่อย ไอศครีมถั่วตัด ไอศครีมรสกะทิที่เข้มข้นถึงใจ โรยด้วยถั่วตัดที่ทำขึ้นสดๆ เม่ือทานคู่
กันกับไอศครีมเข้ากันได้ดีแบบลงตัวสุดๆ เป็นอีกหน่ึงขนมที่มาเยือนไต้หวันต้องลิ้มลอง และยังเป็นต้น

กำเนิด บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน บัวลอยของไต้หวันจะชิ้น
ใหญ่กว่าและเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาติและมี
ความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน้ำเชื่อมจะเป็นน้ำถั่วเขียวหอมหวาน 
สามารถสั่งได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน พิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหยางหมิงซาน (Yangmingshan) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติช่ือดังของไต้หวัน มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 7 หม่ืนกว่าไร่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
มากมาย ทั้งจุดแคมป์ปิ้ง, เส้นทางเดินป่า, ปีนเขา, ชมสัตว์ป่า, น้ำตก, ต้นไม้, ป่าไม้, บ่อ
น้ำแร่ ทั้งน้ีอุทยานแห่งชาติ หยางหมิงซานเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะเป็น
อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการมาถ่ายรูปและปีนเขาออกกำลังกายและยังสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับธรรมชาติสองข้างทางและพันธุ์ไม้นับพันชนิด และสวนดอกซากุระไฮไลท์สำคัญ
ของหยางหมิงซานซึ่งดอกซากุระของที่นี่จะบานก่อนที่ประเทศญี่ปุ่น เสียอีกโดยจะบาน

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนมีนาคม และยังสามารถรับชมวิวเมืองไทเปแบบ 360 องศาได้จากยอดเขาอีกด้วย   



 
นำท่านแวะชม ร้านสร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติใน
ป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ 
ท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของ
วัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง หรือของก๊ิฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดท 
แฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของที่น่ียังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้
ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
ท่ีพัก EASTERN HOTELS & RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

ให้ท่านได้อิสระแช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก เพื่อผ่อนคลาย ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
กล่าวกันว่าไต้หวันได้เคยตกอยู่ในช่วงการปกครองของญี่ปุ่น จึงมีวัฒนธรรม สิ่งก่อสร้าง การแช่น้ำ
ร้อน แบบญี่ปุ่นเลย ด้วยในสมัยก่อนเป็นที่ชายหนุ่มนิยมมาเพราะมีสาวบริการ แต่ไม่นานนักรัฐบาล
ไต้หวันก็ทำการจัดระเบียบ สร้างเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญและชาวไต้หวันนิยมแช่น้ำแร่ทั้งในสถานที่
สาธารณะและโรงแรมจนถึงปัจจุบัน 

 
Day4 วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป – ตึกไทเป 101 – ชมวิว 360 องศา บนชั้น 89 – ร้านขนมพายสับปะรด          

– เถาหยวน – มิตซุย เอาท์เล็ต – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ   

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านนมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่งน้ีมีอายุราวๆ เกือบ 300 ปี ด้านหน้า
ตกแต่งด้วยเสามังกรทั้งซ้ายและขวา เปรียบเสมือนกำลังปกป้องห้องโถงกลาง ในปี ค.ศ. 1740 เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ทางวัดจึงได้รับการบูรณะ
หลายครั้ง ทั้งบานประตู คาน หลังคา และเสามังกรแกะสลักตระหง่านสวยงาม เป็นประติมากรรมที่มีความละเอียดอ่อนเป็นงานไม้ที่สวยงาม มี
หนังสือจีนโบราณประดับตรงทางเข้าให้ความสัมผัสของวรรณกรรมนอกเหนือจากคุณค่าทางศาสนายังส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย  ปัจจุบันเป็นที่
นิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่สำคัญเรื่องความรัก เชื่อกันว่าใครที่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรัก ให้ขอพรกับเทพเฒ่าจันทราที่วัดแห่ง
น้ี แล้วความรักจะกลับมาดีขึ้น 
นำท่านแวะ ร้านเครื่องสำอาง (Cosmetic Shop) มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา น้ำมัน ยานวดขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปได้อย่าง
เต็มที่ นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) ตั้งอยู่ในในกลางเมืองไทเป เดิมทีตลาดไทเปเป็นตลาดสดที่ซ้ือขายอาหารทะเล
สดเท่านั้น ต่อมาทางบริษัทเอกชนได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นตลาดสุดฮิตในไต้หวันไม่แพ้ ที่ตลาดปลาในโตเกียวเลยทีเดียว ซึ่งภายในตลาดปลายังมี
ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารไว้บริการอีกด้วย ทั้งน้ีให้ท่านได้สัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมายและหลากหลาย ที่บริการความสมใหม่ทุกวัน 
ไม่ว่าจะเป็น ปูอลาสก้ากับกุ้งล๊อบเตอร์ อาหารปรุงสดสไตล์ญ่ีปุ่น กุ้ง ปู หอยนางรม หรือปิ้งย่าง บาร์บีคิว และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกทาน 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 



  
นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็น
อันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้
มากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, 
MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA   
ทั้งนี้จุดไฮไลท์ของตึกไทเป 101 คือลิฟต์ความเร็วสูงพิเศษสองตัว ซึ่งสามารถขึ้นได้ด้วยความเร็ว 
1,010 เมตรต่อนาที ใช้เวลาเพียง 37 วินาที ในการเดินจากชั้น 5 ไปยังจุดชมวิวชั้น 89 ลิฟต์ทั้งสอง
น้ีเป็นลิฟต์อัจฉริยะความเร็วสูงเพียงตัวเดียวในโลกที่ติดตั้งอุปกรณ์แรงดันคงที่ ในชั้น 89 เป็นจุดชม
วิวเมืองไทเปแบบ 360 องศา ที่มีความสูง 382 เมตร มีลูกบอลกันกระแทกขนาดใหญ่ ชื่อเต็มอย่าง
เป็นทางการคือ Tuned Mass Damper TMD ซึ่งเป็นระบบลดแรงสั่นสะเทือนที ่ปรับให้เข้ากับ
ความสมดุลของอาคารน้ี การแกว่งของอาคารเม่ือถูกลมแรงพัดทำให้ระดับความรุนแรงลดลง  

นำท่านเลือกซ้ือของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด) 
   นำท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ต (Mitsui Outlet) ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 220 แบ

รนด์ไม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE และอื่นๆ อีกมากมายที่แห่กันมาลดราคากันอย่างจุใจ
เพื่อให้กลายเป็นสวรรค์ของนักช้อปที่แท้จริง โดยจะมีการแบ่งพื้นที่ด้านในให้เป็นส่วนของร้านค้าต่างๆ และมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ไว้คอยบริการ 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
22.30 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR061 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
01.10+1 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทส์โกกรุ๊ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


