
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง    
PARK LANE INN HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

2 
เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชาอู่หลง       
– เมืองไทจง – หมู่บ้านเฉ่ินจี้ – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต     

PARK LANE INN HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวช้ัน 89) – ร้านขนมพายสับปะรด – วัดหลง
ซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ซีเหมินติง      

INTRENDY HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

4 
อุทยานธรณีเย่หล่ิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟ่ิน   
– ร้านเคร่ืองสำอาง – เมืองเถาหยวน – มิตซุย เอาท์เล็ต    

CENTURY HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ       

    



 

 

 

 

 
 

BKK       TPE TPE       BKK 

  
JX742 14.50 19.20 JX741 10.40 13.40 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

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

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

15 - 19 พฤศจิกายน 2565 20,990 20,990 13,990 5,500 

24 – 28 พฤศจิกายน 2565 21,990 21,990 14,990 5,500 

25 – 29 พฤศจิกายน 2565 19,990 19,990 12,990 5,500 

26 – 30 พฤศจิกายน 2565 19,990 19,990 12,990 5,500 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2565 21,990 21,990 14,990 5,500 

01 – 05 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 16,990 5,500 

07 – 11 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 16,990 5,500 

16 – 20 ธันวาคม 2565 21,990 21,990 14,990 5,500 

17 – 21 ธันวาคม 2565 21,990 21,990 14,990 5,500 

21 – 25 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 16,990 5,500 

24 – 28 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 16,990 5,500 

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566 29,990 29,990 21,990 6,500 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,000 บาท 

 

** อัตราน้ีไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 บาท/ท่าน** 
**เน่ืองจากตั๋วโดยสารเป็นตั๋วกรุ๊ป (หมู่คณะ) ไม่สามารถอัพเกรดท่ีน่ัง รีฟันด์ และเล่ือนการเดินทาง** 

อัตราค่าบริการข้างต้น คำนวณจากภาษีน้ำมัน ณ วันท่ี 06 ตุลาคม 2565  
ในกรณีท่ีมีการประกาศปรับราคาภาษีน้ำขึ้นจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพ่ิมเติม  

โปรแกรมเดินทาง 5 วัน 4 คืน : โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 
 
 
 
 
 
สำคัญโปรดอ่าน 

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

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)  

3. ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพ่ิม 2,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี 
4. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 
5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
7. อาหารบนเคร่ืองเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง 
 

11.30  นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) โดยมีป้ายต้อนรับ   
เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

14.50 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES เท่ียวบินท่ี JX742 (มีบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 55 นาที 

19.20 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากนั้นนำท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) พร้อมออกเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung) ต้ังอยู่ในกลางทางตะวันตกของไต้หวัน เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของไต้หวัน อดีตเมืองไทจงเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและวัฒนธรรม ก่อนถูกประเทศ
ญี่ปุ่นยึดครอง ปัจจุบันจึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น 

ท่ีพัก PARK LANE INN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – หมู่บ้านเฉ่ินจี้ – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์

มาร์เก็ต 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและต้ังอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน ได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีต้ังอยู่ใจกลางหัวใจของไต้หวัน 

เป็นเมืองเดียวท่ีดินแดนไม่มีเขตติดต่อชายฝ่ังทะเล ยังเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น้ำยาวท่ีสุดในไต้หวันหล่อเล้ียง ผู้คนใน
เมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือของเมืองหนานโถว 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1938 ต้ังอยู่ทางด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูป
ป้ันของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์) ซ่ึงชาวไต้หวันเช่ือกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบ
ความสำเร็จในหน้าท่ีการงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนส่ิงใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนา จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาว
ไต้หวัน ท่ีมาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้ ด้านหน้ามี สิงโตหินอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
แสดงถึงความย่ิงใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของวัดเหวินหวู่ ชาวไต้หวันเช่ือว่าเป็นสิงโตผู้พิทักษ์และจะอยู่เป็นคู่ชาย-หญิงอยู่เสมอ ซ่ึงตัวผู้อยู่ทางขวา
เหยียบลูกโลก ตัวเมียอยู่ทางซ้ายกับลูกสิงโตตัวน้อย  
การสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเหวินหวู่ แบ่งออกเป็น 3 จุด ดังน้ี 
จุดท่ีหน่ึง: องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่านั่งบนบัลลังค์ ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพรเก่ียวกับเร่ืองของประสบความสำเร็จในหน้าท่ีการงาน 
กิจการเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดนี้คนไต้หวันมักนิยมนำหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ 
เพ่ือเป็นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 
 



 
 

จุดท่ีสอง: วิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่านั่งบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเย่ว์เฟย เป็นเทพเจ้าแห่งฝ่ายบู๊ด้วยกันท้ังคู่ บางตำนานเล่าว่าเทพ 
เย่ว์เฟยเป็นเทพเจ้ากวนอูอีกปางหนึ่ง ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเก่ียวกับเก่ียวกับสติปัญญา และการซ่ือสัตย์ 
จุดท่ีสาม: วิหารต้าเฉิง เป็นท่ีประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเก่ียวกับการศึกษา การเรียน หรือเก่ียวกับสติปัญญา 
 

 
 

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมู่คณะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนด์
มาร์คสำคัญของไต้หวัน ท่ีมาของช่ือเทละสาบสุริยันจันทรานั้นมาจากมีลักษณะรูปร่างทางตอนเหนือคล้ายพระอาทิตย์ ทางตอนใต้มีรูปร่างกลม
คล้ายพระจันทร์ พ้ืนท่ีรอบทะเลสาบยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงมีชีวิตมากมาย อาทิ ปลา นก และสัตว์อ่ืนๆ หลากหลายสายพันธ์ุ   
ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศท่ีสวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู (Lalu Island) ต้ังอยู่
กลางทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นท่ีรู้จักกันในนามเกาะบนน้ำ อดีตบริเวณนี้เป็นท่ีอาศัย
ของชนเผ่าพ้ืนเมือง จนกระท้ังปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวันได้เปล่ียนช่ือเป็น เกาะก
วงฮวา (Guanghua Island) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั ้งใหญ่ทำให้
ทะเลสาบสุริยันจันทราได้รับความเสียหายทำให้มีการค้นพบซากอารยธรรมและของใ ช้
โบราณของชนเผ่าพ้ืนเมือง จนปี ค.ศ. 2000 จึงกลับมาใช้ช่ือเดิมเป็นเกาะลาลูจน ถึง
ปัจจุบัน ในอดีตชนเผ่าพ้ืนเมืองใช้เกาะลาลูเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ  

 

 

ระหว่างล่องเรือแวะพักท่ีท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะนำให้เลือกชิม ไข่ต้มใบชา 
(Taiwanese Tea Eggs) ก่อนข้ึนเขาไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง เป็นไข่ต้มใบชาร้าน
ดังท่ีไม่ว่าใครก็ต้องมาล้ิมลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความอร่อยนั้นอยู่ความ
พิถีพิถันในทุกข้ันตอนต้ังแต่การต้มไข่พร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำ
ให้เมื่อชิมไปคำแรกจะได้กล่ินหอมของสมุนไพรพร้อมกับรสชาติเค็มนิดหน่อยของตัว
ซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของอาม่าเป็นร้านเดียวท่ีได้รับอนุญาต
ให้เปิดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาท่ีนี่ท่ีเดียวเท่านั้น 



 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ปลาประธานาธิบดี  
 นำท่านเดินทางสู่ ร้านชาอู่หลง (Taiwan Tea Shop) เป็นชาข้ึนช่ือช้ันดีของไต้หวัน ให้ท่านได้ล้ิมลองชาอู่หลงแท้ๆ จากต้นกำเนิด ชาอูู่หลงมี

ประโยชน์มากมายต่อร่างกายในหลายด้านนอกเหนือจากชาอู่หลงลดความอ้วน เช่น แก้กระหาย เพ่ิมความสดช่ืน ต่อต้านแบคทีเรียในช่องปาก 
ป้องกันฟันผุป้องกันโรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในร่างกาย ประโยชน์ของชาอู่หลงมีส่วนประกอบสําคัญท่ีช่วยในการควบคุมความอ้วน 
ลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลได้เป็นอย่างดี พร้อมเลือกซ้ือเป็นของฝากท่ีระลึก นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung)  

 

 
นำท่านเดินทางสู ่  หมู ่บ้านเฉ ิ่นจี้  (Shen Ji New Village) เป็นอาคารเกา่ที ่ได้
ปรับเปล่ียนภูมิทัศน์เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของเมืองไทจง ปัจจุบันเป็นศูนย์
รวมสินค้าแฮนเมดและสินค้าสุดครีเอทไว้มากมาย ภายในยังมีร้าน MILKAIR เป็น
ศูนย์รวมของวัยรุ่น ภายในมีกาชาปองมากมายให้ได้เลือกลุ้นเป็นกิจกรรมท่ีต่ืนเต้นได้
ดีทีเดียว 
 

นำท่านเดินทางสู่ เฝ ิงเจี ่ยไนท์มาร์เก็ต (Feng Chia Night Market) ต้ังอยู่ท่ีเมืองไทจง ใกล้มหาวิทยาลัยฟงเจี่ย (Feng Chia University)  
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังตลาดกลางคืนฟงเจี่ย-เหวินหวา (Feng Chia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจี่ย (Feng Chia Rd.) และถนนฟูฉิง (Fuxing 
Rd.) ตลาดกลางคืนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนช่ือดังของเมืองไทจงและท่ีใหญ่ท่ีสุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้อิสระช้อปป้ิงกัน
อย่างจุใจ ภายในมีสินค้าคุณภาพดีเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองสำอาง อาหารท้องถ่ิน และอาหารแบบสตรีทฟู้ดมากมายให้ล้ิมรสความอร่อย 

 

 

ร้านรองเท้าแนะนำ ABC MART เป็นศูนย์รวมรองเท้าแบรนด์ดังต่างๆ ท่ีเป็นยอด
นิยม อาทิ Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Convers และรองเท้าแบรนด์อ่ืนๆ อีก
มากมาย โดยท่ีบางรุ่นภายในร้านถือว่ามีราคาถูกกว่าท้องตลาดและเมื่อเทียบ ราคา
กับรุ่นนั้นๆ ถูกกว่าในประเทศไทย ท้ังนี้ทางร้านยังจัดโปรลดราคาอยู่เป็นประจำ อีก
อย่างท่ีข้ึนช่ือคืออาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีนี่เลยก็มี ชานมไข่มุก 
ไก่ทอด หลู่เว่ย เต้าหู้เหม็น และอาหารท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 

 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ  
ท่ีพัก PARK LANE INN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 
Day3 เมืองไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวช้ัน 89) – ร้านขนมพายสับปะรด – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์สร้อย

สุขภาพ – ซีเหมินติง   

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน ท้ังการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึง
ด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ท่ีรวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO 
BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA   
ท้ังนี้จุดไฮไลท์ของตึกไทเป 101 คือลิฟต์ความเร็วสูงพิเศษสองตัว ซ่ึงสามารถข้ึนได้ด้วยความเร็ว 
1,010 เมตรต่อนาที ใช้เวลาเพียง 37 วินาที ในการเดินจากช้ัน 5 ไปยังจุดชมวิวช้ัน 89 ลิฟต์ท้ังสอง
นี้เป็นลิฟต์อัจฉริยะความเร็วสูงเพียงตัวเดียวในโลกท่ีติดต้ังอุปกรณ์แรงดันคงท่ี ในช้ัน 89 เป็นจุดชม
วิวเมืองไทเปแบบ 360 องศา ท่ีมีความสูง 382 เมตร มลูีกบอลกันกระแทกขนาดใหญ่ ช่ือเต็มอย่าง
เป็นทางการคือ Tuned Mass Damper TMD ซ่ึงเป็นระบบลดแรงส่ันสะเทือนท่ีป รับให้ เข้า กับ
ความสมดุลของอาคารนี้ การแกว่งของอาคารเมื่อถูกลมแรงพัดทำให้ระดับความรุนแรงลดลง  
หมายเหตุ: กรณีท่ีท่านต้องการข้ึนตึกไทเป 101 ชมวิวช้ัน 89 กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้าก่อนเดินทาง โดยค่าต๋ัวข้ึนตึกไทเป 101 ช้ัน 89 
ราคาประมาณ 600 เหรียญดอลลาห์ไต้หวัน 

นำท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) 
ขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) นำ
ท่านนมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียง
ของคนไต้หวัน วัดแห่งนี้มีอายุราวๆ เกือบ 300 ปี ด้านหน้าตกแต่งด้วยเสามังกรท้ัง
ซ้ายและขวา เปรียบเสมือนกำลังปกป้องห้องโถงกลาง ในปี ค.ศ. 1740 เกิดความ
เสียหายคร้ังใหญ่ทางวัดจึงได้รับการบูรณะหลายคร้ัง ท้ังบานประตู คาน หลังคา 
และเสามังกรแกะสลักตระหง่านสวยงาม เป็นประติมากรรมท่ีมีความละเอียดอ่อน
เป็นงานไม้ท่ีสวยงาม มีหนังสือจีนโบราณประดับตรงทางเข้าให้ความสัมผัสของ

วรรณกรรมนอกเหนือจากคุณค่าทางศาสนายังส่งเสริมการท่องเท่ียวอีกด้วย ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมมาขอพรเร่ืองการงาน การเรียน ท่ีสำคัญเร่ืองความ
รัก เช่ือกันว่าใครท่ีไม่ประสบความสำเร็จเร่ืองความรัก ให้ขอพรกับเทพเฒ่าจันทราท่ีวัดแห่งนี้ แล้วความรักจะกลับมาดีข้ึน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เสี่ยวหลงเปา  
 จากนั้นนำท่านเข้าชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึง

ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพ 



 

ประวัติศาสตร์สำคัญท่ีหาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปป้ันทำจากทองสัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ท่ีมี
ใบหน้าย้ิมแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และท่ีกำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของท่านอยู่ 
3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนท่ีช้ันล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
อีกท้ังยังมีการจัดโชว์ส่ิงของเคร่ืองใช้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่งพิเศษหากใครได้มาเย่ียมท่ีแห่งนี้คือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆ ต้นช่ัวโมง 
ต้ังแต่เวลา 10:00 น. - 16:00 น. ของทุกวัน นำท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ท่ีเป็นเคร่ืองประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ังแบบ
สร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมท้ังมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง 
เคร่ืองประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันต้ังแต่โบราณ ท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ต้ังอยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์
ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช่ันท่ีทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟช่ัน เส้ือผ้า รองเท้า กร ะเป๋า 
เคร่ืองสำอาง หรือของก๊ิฟช้อปมากมายท่ีมีให้อัพเดทแฟช่ันเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกท้ังสินค้ามีแบรนด์ของท่ีนี่ยังถือ
ได้ว่ามีราคาท่ีถูกเหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปป้ิงกันอย่างจุใจ 

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพัก INTRENDY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day4 อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง – เมืองเถาหยวน – มิตซุย 

เอาท์เล็ต  

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางเท่ียวชม อุทยานธรณีเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ต้ังอยู่
ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะ
กร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าต่ืน
ตาทีเดียว อาทิ หินรองเท้านางฟ้า, หินทะเลเทียน, หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้า
หญิง, หินหัวมังกรและอ่ืนๆ และเนื่องจากมีพ้ืนท่ีใกล้กับชายฝ่ังทะเลดังนั้นจึงทำให้พ้ืนท่ี
นี้มีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และท่ีเป็นไฮไลท์และมีนักท่องเท่ียวเข้าคิวรอถ่ายรูป
ด้วยมากท่ีสุดคือ หินเศียรราชินิ ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก ให้ท่านได้ด่ืมด่ำบรรยากาศ
ธรรมชาติสร้างและหินรูปร่างแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวพาโนรามาแบบ 360 องศา  

เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ท่ีต้ังอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนน
คนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบด้ังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน์ รวมท้ังเลือก
ชิมและซ้ือชาจากร้านค้า มากมาย ท้ังนี้หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ินยังเป็นท่ีตามรอยของสาวกการ์ตูน เร่ือง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมช่ันช่ือดังของ
ญี่ปุ่น ท่ีได้นำฉากตึกโคมไฟในหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ินดำเนินเร่ืองอีกด้วย 



 

 

แนะนำของอร่อย ไอศครีมถ่ัวตัด ไอศครีมรสกะทิ
ท่ีเข้มข้นถึงใจ โรยด้วยถ่ัวตัดท่ีทำข้ึนสดๆ เมื่อทาน
คู่กันกับไอศครีมเข้ากันได้ดีแบบลงตัวสุดๆ เป็นอีก
หนึ่งขนมท่ีมาเยือนไต้หวันต้องล้ิมลอง และยังเป็น
ต้นกำเนิด บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน บัวลอยของ

ไต้หวันจะช้ินใหญ่กว่าและเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาดและมีความหนึ บไม่
เท่ากัน ส่วนน้ำเช่ือมจะเป็นน้ำถ่ัวเขียวหอมหวาน สามารถส่ังได้ท้ังแบบร้อนและแบบเย็น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน พิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี (Pingxi) หรือท่ีรู้กันในช่ือเส้นทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี้มีช่ือเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์รักโรแมนติกเร่ือง YOU ARE 

THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานท่ีแห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากท่ีปรากฏในภาพยนตร์เร่ืองนี้ จึงทำให้ท่ีนี่ได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสาย   
โรแมนติกของไต้หวันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีอยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บ้านโบราณสือเฟ่ิน (Shifen Old Street) เป็นหมู่ บ้าน
เล็กๆ ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีของเมืองผิงซี เป็นหมู่บ้านท่ีมีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกท้ังท่ีแห่งนี้ยังข้ึนช่ือ
ในเร่ืองของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆ ปีทุกแห่งจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือ
วันท่ี 15 ของเดือน 1 จากนั้นนำทุกท่านขอพรอธิฐานและปล่อยโคมขงหมิง (บริการ 1 โคม/4 ท่าน) ยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับ
ร้านอาหารท้องถ่ิน หรือขนมช่ือดังไอศครีมถ่ัวตัด และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย จากนั้นนำท่านแวะ ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) ท่ีมี
เคร่ืองสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวดท่ีข้ึนช่ือของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มท่ี 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ต (Mitsui Outlet) ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงแบรนด์ช้ันนำท่ัวโลกกว่า 220 แบ
รนด์ไม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีแห่กันมาลดราคากันอย่างจุใจ
เพ่ือให้กลายเป็นสวรรค์ของนักช้อปท่ีแท้จริง โดยจะมีการแบ่งพ้ืนท่ีด้านในให้เป็นส่วนของร้านค้าต่างๆ และมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ไว้คอยบริการ 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพัก CENTURY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  
Day5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ   

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
10.40 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES เท่ียวบินท่ี JX741 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง) 
13.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทส์โกกรุ๊ป 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


