
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เยน็ 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเถาหยวน – เมอืงไทจง – ตลาดเฝิงเจีย่ไนท์
มารเ์กต็ 

   
PARK LANE INN HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า  

2 
เมอืงหนานโถว – วดัเหวนิหวู่ – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – รา้นชาอู่หลง 
– เมอืงไทเป – รา้นขนมพายสบัปะรด – วดัหลงซาน – ซื่อหลนิไนทม์ารเ์กต็      

INTRENDY HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

3 
อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน – ร้านเครื่องส าอาง – อนุสรณ์
สถานเจยีงไคเชค็ – รา้นเจอเมเนียม – ซเีหมนิตงิ     

INTRENDY HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

4 ตกึไทเป 101 – สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิสุวรรณภูม ิ      

    



 

 
 

BKK       TPE TPE       BKK 

  
VZ562 10.05 14.40 VZ563 15.40 18.35 

      

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/
ท่าน 

(อายไุม่เกิน 12 
ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่
รวม 

ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกั
เด่ียว 

04 – 07 มกราคม 2566 17,990 17,990 11,990 4,500 

11 – 14 มกราคม 2566 17,990 17,990 11,990 4,500 

13 – 16 มกราคม 2566 18,990 18,990 12,990 4,500 

01 – 04 กมุภาพนัธ ์2566 15,990 15,990 9,990 4,500 

03 – 06 กมุภาพนัธ ์2566 17,990 17,990 11,990 4,500 

08 – 11 กมุภาพนัธ ์2566 15,990 15,990 9,990 4,500 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2566 16,990 16,990 10,990 4,500 

24 – 27 กมุภาพนัธ ์2566 17,990 17,990 11,990 4,500 

08 – 11 มีนาคม 2566 16,990 16,990 10,990 4,500 

10 – 13 มีนาคม 2566 17,990 17,990 11,990 4,500 

15 – 18 มีนาคม 2566 16,990 16,990 10,990 4,500 

17 – 20 มีนาคม 2566 17,990 17,990 11,990 4,500 

22 – 25 มีนาคม 2566 15,990 15,990 9,990 4,500 

อตัราค่าบริการส าหรบั เดก็อายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 3,000 บาท 

 

** อตัราน้ีไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร ์ท่านะละ 1,500 บาท/ท่าน** 
**เน่ืองจากตัว๋โดยสารเป็นตัว๋กรุป๊ (หมู่คณะ) ไม่สามารถอพัเกรดท่ีนัง่ รีฟันด ์และเล่ือนการเดินทาง** 

อตัราค่าบริการข้างต้น ค านวณจากภาษีน ้ามนั ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2565  
ในกรณีท่ีมีการประกาศปรบัราคาภาษีน ้าขึ้นจากทางสายการบิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าบริการเพ่ิมเติม  

โปรแกรมเดินทาง 4 วนั 3 คืน : โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             

เวลาถึง 
      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             

เวลาถึง 

อตัราค่าบริการ 



 
 
 
 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 21 วนั 
ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ราคาน้ีส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ ส าหรบัพาสปอรต์ต่างชาตชิ าระเพิม่ 2,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี 
4. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการ
แนะน าเท่านัน้ 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่รวมอยูใ่น
รายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้ง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มารเ์กต็ 
 

07.00  นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ VIETJET AIR (VZ) โดยมป้ีายต้อนรบั          
เลทสโ์กกรุ๊ป และมเีจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน าขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้ก่ท่าน 

10.05 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ562 (ไม่มบีรกิารอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 55 นาท ี

14.40 เดนิทางถงึ สนามบินเถาหยวน สาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) หลงัจากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง รบัสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่
เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) พรอ้มออกเดนิทางท่องเทีย่ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองไทจง (Taichung) ตัง้อยู่ในกลางทางตะวนัตกของ
ไต้หวนั เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของไต้หวนั  อดีตเมืองไทจงเป็นศูนย์กลางทางการเมือง 
เศรษฐกจิ การคมนาคมขนส่งและวฒันธรรม ก่อนถูกประเทศญีปุ่่ นยดึครอง ปัจจุบนัจงึมกีารผสมผสานวฒันธรรมของประเทศญีปุ่่ น 
น าท่านเดนิทางสู่ เฝิงเจี่ยไนท์มารเ์กต็ (Feng Chia Night Market) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไทจง ใกล้มหาวทิยาลยัฟงเจีย่ (Feng Chia University) 
ครอบคลุมพื้นที่ทัง้ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย-เหวินหวา (Feng Chia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจี่ย (Feng Chia Rd.) และถนนฟูฉิง 
(Fuxing Rd.) ตลาดกลางคนืแห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นตลาดกลางคนืชื่อดงัของเมอืงไทจงและทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วนั  มขีองขายมากมายใหทุ้กท่าน
ได้อิสระช้อปป้ิงกนัอย่างจุใจ ภายในมสีนิค้าคุณภาพดเีสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง อาหารท้องถิ่น และอาหารแบบสตรทีฟู้ด
มากมายใหล้ิม้รสความอร่อย 

 

ร้านรองเท้าแนะน า ABC MART เป็นศูนย์รวมรองเท้าแบรนด์ดงัต่างๆ ที่เป็น
ยอดนิยม อาทิ Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Convers และรองเท้าแบรนด์
อื่นๆ อกีมากมาย โดยทีบ่างรุ่นภายในรา้นถอืว่ามรีาคาถูกกวา่ทอ้งตลาดและเมือ่
เทยีบราคากบัรุ่นนัน้ๆ ถูกกว่าในประเทศไทย ทัง้นี้ทางรา้นยงัจดัโปรลดราคาอยู่
เป็นประจ า อกีอย่างทีข่ ึน้ชื่อคอือาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูทีข่ ึน้ชื่อของทีน่ี่
เลยก็มี ชานมไข่มุก ไก่ทอด หลู่เว่ย เต้าหู้เหม็น และอาหารที่น่าสนใจอีก
มากมาย 

 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ  
ท่ีพกั PARK LANE INN HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 



 

Day2 เมืองหนานโถว – วดัเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทเป – ร้านขนมพายสบัปะรด – 
วดัหลงซาน – ซ่ือหลินไนท์มารเ์กต็   

 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดและตัง้อยู่ใจกลางเกาะไตห้วนั ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ใจกลางหวัใจ

ของไตห้วนั เป็นเมอืงเดยีวทีด่นิแดนไม่มเีขตตดิต่อชายฝัง่ทะเล ยงัเป็นตน้ก าเนิดแม่น ้าโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น ้ายาวทีสุ่ดในไตห้วนั
หล่อเลีย้งผูค้นในเมอืง ยงัมทีะเลสาบสุรยินัจนัทราเป็นสถานทีท่่องเทีย่วขึน้ชื่อของเมอืงหนานโถว 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1938 ตัง้อยู่ทางดา้นขวาของทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ภายใน
วดัมรีปูปัน้ของขงจือ้และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพเจา้แห่งความซื่อสตัย)์ ซึง่ชาวไตห้วนัเชื่อกนัว่า หากไดบู้ชาเทพเจา้กวนอู 
จะไดป้ระสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน มแีต่คนจงรกัภกัด ีหรอืหากวางแผนสิง่ใด กจ็ะประสบความส าเรจ็ตามปรารถนา จงึท าใหไ้ดร้บั
ความนิยมจากชาวไต้หวนั ทีม่าสกัการะขอพรองค์เทพในวดัแห่งนี้ ดา้นหน้าม ีสิงโตหินอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตวั มูลค่าตวั
ละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนัแสดงถงึความยิง่ใหญ่และเป็นเอกลกัษณ์ของวดัเหวนิหวู่ ชาวไตห้วนัเชื่อว่าเป็นสงิโตผูพ้ทิกัษ์และจะอยู่เป็นคู่ชาย-
หญงิอยู่เสมอ ซึง่ตวัผูอ้ยู่ทางขวาเหยยีบลูกโลก ตวัเมยีอยู่ทางซา้ยกบัลูกสงิโตตวัน้อย  
 

การสกัการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดัเหวินหวู่ แบ่งออกเป็น 3 จดุ ดงัน้ี 
จดุท่ีหน่ึง: องคเ์ทพเจ้ากวนอ ูในท่านัง่บนบลัลงัค ์ชาวจนีและชาวไตห้วนัมกันิยมมาขอพรเกีย่วกบัเรื่องของประสบความส าเรจ็ในหน้าที่
การงาน กิจการเจรญิรุ่งเรอืง แคล้วคลาดจากภยัอนัตราย ตรงจุดนี้คนไต้หวนัมกันิยมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงนิ มาวนรอบ
กระถางธูป 3 รอบ เพื่อเป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว 
จดุท่ีสอง: วิหารอู่เฉิง จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอูในท่านัง่บนบลัลงัคค์ู่กบัองค์เทพเย่วเ์ฟย เป็นเทพเจา้แห่งฝ่ายบู๊ดว้ยกนัทัง้คู่ บางต านานเล่า
ว่าเทพ เย่วเ์ฟยเป็นเทพเจา้กวนอูอกีปางหนึ่ง ตรงจุดน้ีมกันิยมขอพรเกีย่วกบัเกีย่วกบัสตปัิญญา และการซื่อสตัย ์
จุดท่ีสาม: วิหารต้าเฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดนี้มกันิยมขอพรเกี่ยวกับการศกึษา การเรียน หรือเกี่ยวกบั
สตปัิญญา 
 

 



 
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (Sun Moon Lake) แบบหมู่คณะ ให้ท่านได้ชมทศันียภาพอนัสวยงามของทะเลสาบสุรยินั

จนัทราแลนด์มาร์คส าคญัของไต้หวนั ทีม่าของชื่อเทละสาบสุรยินัจนัทรานัน้มาจากมลีกัษณะรูปร่างทางตอนเหนือคล้ายพระอาทติย์  ทาง
ตอนใต้มรีูปร่างกลมคล้ายพระจนัทร์ พืน้ทีร่อบทะเลสาบยงัอุดมไปดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาตแิละสิง่มชีวีติมากมาย  อาท ิปลา นก และ
สตัวอ์ื่นๆ หลากหลายสายพนัธุ ์  

 
ระหว่างล่องเรอืชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ ม ีเกาะลาลู (Lalu Island) 
ตัง้อยู่กลางทะเลสาบสุรยินัจนัทรา เป็นที่รู้จกักนัในนามเกาะบนน ้า อดตีบรเิวณนี้
เป็นที่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมือง จนกระทัง้ปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวนัได้
เปลี่ยนชื่อเป็น เกาะกวงฮวา (Guanghua Island) ต่อมาปี ค .ศ . 1999 ได้เกิด
แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ท าให้ทะเลสาบสุรยินัจนัทราได้รบัความเสยีหายท าให้มกีาร
ค้นพบซากอารยธรรมและของใช้โบราณของชนเผ่าพืน้เมอืง จนปี ค.ศ. 2000 จงึ
กลบัมาใชช้ื่อเดมิเป็นเกาะลาลูจนถงึปัจจุบนั ในอดตีชนเผ่าพืน้เมอืงใชเ้กาะลาลูเป็น
สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

 

 

 

ระหว่างล่องเรอืแวะพกัทีท่่าเรอื ใหท้่านไดอ้สิระและแนะน าใหเ้ลอืกชมิ ไข่ต้มใบชา 
(Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึน้เขาไปนมสัการพระถงัซมัจัง๋ เป็นไข่ต้มใบชารา้น
ดงัที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพเิศษของอาม่า ความอร่อยนัน้อยู่
ความพถิีพถินัในทุกขัน้ตอนตัง้แต่การต้มไข่พร้อมกบัสมุนไพรต่างๆ  รวมถึงเห็ด
หลนิจอื ท าใหเ้มื่อชมิไปค าแรกจะไดก้ลิน่หอมของสมุนไพรพรอ้มกบัรสชาตเิคม็นิด
หน่อยของตัวซอส รวมแล้วเข้ากนัอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของอาม่าเป็นร้าน
เดยีวที่ได้รบัอนุญาตใหเ้ปิดขายได้บนท่าเรอืในทะเลสาบสุรยินัจนัทราและมสีาขา
ทีน่ี่ทีเ่ดยีวเท่านัน้ 

 
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ ปลาประธานาธิบดี  
 น าท่านเดนิทางสู่ ร้านชาอู่หลง (Taiwan Tea Shop) เป็นชาขึน้ชื่อชัน้ดขีองไตห้วนั ใหท้่านไดล้ิม้ลองชาอู่หลงแท้ๆ  จากตน้ก าเนิด ชาอููู่

หลงมปีระโยชน์มากมายต่อร่างกายในหลายดา้นนอกเหนือจากชาอู่หลงลดความอ้วน เช่น แก้กระหาย เพิม่ความสดชื่น ต่อต้านแบคทเีรยี
ในช่องปาก ป้องกนัฟันผุป้องกนัโรคหวัใจ ลดอาการหอบหดื ขบัสารพษิในร่างกาย ประโยชน์ของชาอู่หลงมส่ีวนประกอบส าคญัทีช่่วยใน
การควบคุมความอว้น ลดปรมิาณไขมนัในเสน้เลอืด ลดระดบัคลอเรสเตอรอลไดเ้ป็นอย่างด ีพรอ้มเลอืกซื้อเป็นของฝากทีร่ะลกึ  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ  ของไต้หวัน ทัง้การศึกษา การค้า 
อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ล้านคน น าท่านเลอืกซื้อของฝาก ร้าน
ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เหด็ทอด เป็นตน้)  



 
 

 
 น าท่านนมสัการ วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวดัที่เก่าแก่และมชีื่อเสยีงของคนไต้หวนั วดัแห่งนี้มอีายุราวๆ เกือบ 300 ปี 

ดา้นหน้าตกแต่งดว้ยเสามงักรทัง้ซ้ายและขวา เปรยีบเสมอืนก าลงัปกป้องหอ้งโถงกลาง ในปี ค.ศ. 1740 เกดิความเสยีหายครัง้ใหญ่ทางวดั
จงึไดร้บัการบูรณะหลายครัง้ ทัง้บานประตู คาน หลงัคา และเสามงักรแกะสลกัตระหงา่นสวยงาม เป็นประตมิากรรมทีม่คีวามละเอยีดอ่อน
เป็นงานไมท้ีส่วยงาม มหีนังสอืจนีโบราณประดบัตรงทางเขา้ใหค้วามสมัผสัของวรรณกรรมนอกเหนือจากคุณค่าทางศาสนายงัส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วอกีดว้ย 
ปัจจุบนัเป็นทีน่ิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรยีน ทีส่ าคญัเรื่องความรกั เชื่อกนัว่าใครทีไ่ม่ประสบความส าเรจ็เรื่องความรกั ใหข้อพรกบั
เทพเฒา่จนัทราทีว่ดัแห่งนี้ แลว้ความรกัจะกลบัมาดขีึน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  
 น าท่านเดนิทางสู่ ซ่ือหลินไนท์มารเ์กต็ (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทีถ่อืว่าใหญ่ทีสุ่ดในกรุงไทเป และมชีื่อเสยีงโด่งดงัอกี

ดว้ย โดยตลาดแห่งนี้ท่านสามารถเลอืกซื้อของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า หรอือื่นๆ อกีมากมาย ดว้ยความทีต่ลาด
แห่งนี้เดนิทางสะดวก อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของทานหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชัน้ใต้ดนิ หรอืเรยีกว่า 
SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของทีทุ่กท่านไม่ควรพลาดยงัทีแ่หง่นี้เมื่อมาเยอืน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วนั
ราคาถูกกว่าทีข่ายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทัง้ยงัถอืไดว้่าเป็นตน้ก าเนิดของไก่ทอดยกัษ์เลยกว็่าได ้นอกจากยงัมชีานมไขมุ่ก เตา้หูเ้หมน็ 
หรอืพวกของทอดต่างๆ  

ท่ีพกั INTRENDY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day3 อทุยานธรณีเย่หล่ิว – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิน – ร้านเครื่องส าอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ – ร้านเจอเมเนียม – ซีเห
มินติง 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



น าท่านเดินทาง เที่ยวชม  อุทยานธรณีเย่หล่ิว (Yehliu 
Geopark) อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั 
มลีกัษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้า
ทะเลและลม ทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะ
ต่างๆ น่าตื่นตาทเีดยีว อาท ิหนิรองเทา้นางฟ้า, หนิทะเลเทยีน, 
หินช้าง, หินไอศกรมี, หินเศียรเจ้าหญิง, หินหวัมงักรและอื่นๆ 
และเนื่องจากมพีืน้ทีใ่กล้กบัชายฝัง่ทะเลดงันัน้จงึท าใหพ้ืน้ทีน่ี้มี
หินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย  และที่ เ ป็นไฮไลท์และมี
นักท่องเทีย่วเขา้ควิรอถ่ายรปูดว้ยมากทีสุ่ดคอื หนิเศยีรราชนิิ ซึง่
มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก ใหท้่านไดด้ื่มด ่าบรรยากาศธรรมชาติ
สรา้งและหนิรปูร่างแปลกตา รวมถงึจุดชมววิแบบ 360 องศา  

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พิเศษ อาหารทะเลสไตลไ์ต้หวนั 
 

 
เดนิทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่่องเที่ยวที่
เป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ทีม่ชีื่อเสยีงในไต้หวนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไต้หวนัในอดตี ชื่นชมววิ
ทวิทศัน์ รวมทัง้เลอืกชมิและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย ทัง้นี้หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ินยงัเป็นที่ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED 
AWAY การต์ูนอนิเมชัน่ชื่อดงัของญีปุ่่ น ทีไ่ดน้ าฉากตกึโคมไฟในหมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ินด าเนินเรื่องอกีดว้ย 

 

แนะน าของอร่อย ไอศครีมถัว่ตดั ไอศครมีรสกะททิีเ่ขม้ขน้ถงึใจ โรยดว้ยถัว่ตดัทีท่ าขึน้สดๆ เมื่อ
ทานคู่กนักบัไอศครมีเขา้กนัไดด้แีบบลงตวัสุดๆ เป็นอกีหนึ่ง
ขนมทีม่าเยอืนไต้หวนัต้องลิ้มลอง และยงัเป็นต้นก าเนิด บวั
ลอยเผือกสไตลไ์ต้หวนั บวัลอยของไตห้วนัจะชิน้ใหญ่กว่า
และเน้ือหนึบกว่ามาก แต่ละสกีค็นละรสชาตแิละมคีวามหนบึ
ไม่ เท่ากัน  ส่วนน ้ า เชื่อมจะเป็นน ้ าถัว่ เขียวหอมหวาน 
สามารถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและแบบเยน็ 

 น าท่านแวะ ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) มเีครื่องส าอางรวมถงึพวกยา น ้ามนั ยานวดขึน้ชื่อของไต้หวนัใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปได้
อย่างเตม็ที ่



 

จากนัน้น าท่านเข้าชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial 
Hall) ทีส่รา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึ่งใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 
ปี สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชม
ชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน
จะมรีปูปัน้ท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ในท่านัง่ขนาดใหญ่ทีม่ใีบหน้ายิม้
แย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพงด้านในหลงัจะมี
ขอ้ความปรชัญาทางการเมอืงการปกครองของท่านอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย 
และวทิยาศาสตร์ โซนที่ชัน้ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจดัแสดงประวตัิของอดีต
ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ อกีทัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ิง่ของเครื่องใช ้รวมถงึภาพถ่าย และอกี
หนึ่งพเิศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้คอื พธิเีปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมทีุกๆ ต้นชัว่โมง 
ตัง้แต่เวลา 10:00 น. - 16:00 น. ของทุกวนั 

น าท่านแวะชม ศนูยส์ร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ทีเ่ป็นเครื่องประดบัเพื่อสุขภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบตัิ
ในป้องกนัรงัส ีช่วยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เครื่องประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนั
ตัง้แต่โบราณ 
ท่านเดนิทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ที่แห่งนี้เปรยีบเสมอืน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ที่
ทนัสมยัของวยัรุ่นในไต้หวนั ภายในตลาดมขีองมากมาย โดยเฉพาะสนิค้าแฟชัน่ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง หรอืของกิฟ๊ชอ้
ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดท 
แฟชัน่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มแีบรนด์ หรอืไม่มแีบรนด์ อีกทัง้สนิค้ามแีบรนด์ของที่นี่ยงัถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะส าหรบันักช้อป
มากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 
ท่ีพกั INTRENDY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภมิู   

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ใหท้่านไดถ้่ายรปูคู่กบัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนั ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอนัดบั 5 ของโลก

ในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย 
อาทิ  BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, 
OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA   



ทัง้นี้จุดไฮไลท์ของตึกไทเป 101 คือลิฟต์ความเร็วสูงพิเศษสองตัว ซึ่งสามารถขึ้นได้ด้วย
ความเรว็ 1,010 เมตรต่อนาท ีใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาท ีในการเดนิจากชัน้ 5 ไปยงัจุดชมววิชัน้ 
89 ลฟิตท์ัง้สองนี้เป็นลฟิตอ์จัฉรยิะความเรว็สงูเพยีงตวัเดยีวในโลกทีต่ดิตัง้อุปกรณ์แรงดนัคงที ่
ในชัน้ 89 เป็นจุดชมวิวเมืองไทเปแบบ 360 องศา ที่มีความสูง 382 เมตร มีลูกบอลกัน
กระแทกขนาดใหญ่ ชื่อเต็มอย่างเป็นทางการคอื Tuned Mass Damper TMD ซึ่งเป็นระบบ
ลดแรงสัน่สะเทอืนทีป่รบัใหเ้ขา้กบัความสมดุลของอาคารนี้ การแกว่งของอาคารเมื่อถูกลมแรง
พดัท าใหร้ะดบัความรุนแรงลดลง  
หมายเหตุ: กรณีทีท่่านตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรุณาแจง้กบัทางเจา้หน้าทีล่่วงหน้าก่อนเดนิทาง โดยค่าตัว๋ขึน้ตกึไทเป 101 
ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 เหรียญดอลลาห์ไต้หวนั 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร พิเศษ เส่ียวหลงเปา 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน 

 เดนิทางถงึ สนามบินเถาหยวน สาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) 
15.40 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ563 (ไม่มีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
18.35 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจจากทมีงานเลทสโ์กกรุ๊ป 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


