
 

 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 
สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเวินหวู่ 
– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – ตลาดกลางคืนเห
วินฮั่ว 

   
CHIAYI KING HOTEL, 
CHIAYI หรือเทียบเท่า  

3 เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง    
STAY HOTEL, TAICHUNG 
หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองไท เป – ร้ านสร้อยสุขภาพ – ร้ านพายสับปะรด – เป่ ยโถว  
THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY  
ร้านคอสเมติค – ย่านซีเหมินติง  

   

CHATEAU DE CHINE 
HOTEL, TAIPEI 
หรือเทียบเท่า  

5 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน –  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 
101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ     



  

BKK       TPE TPE       BKK 

  
BR206 01.45 06.35 BR205 20.45 23.30 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

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

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

13 – 17 เมษายน 2566 29,990 29,990 24,990 8,000 

21 – 25 เมษายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

02 – 06 พฤษภาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

09 – 13 พฤษภาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

17 – 21 พฤษภาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

23 – 27 พฤษภาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

02 – 06 มิถุนายน 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

08 – 12 มิถุนายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

14 – 18 มิถุนายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

20 – 24 มิถุนายน 2566 22,990 22,990 17,990 6,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 
 

** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 บาท/ท่าน ** 
** อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ในกรณีพาสปอร์ตต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท ** 

สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 7,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนท่ีเหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผูเ้ดนิทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดินทางไม่ถงึตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคา่บริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี 
4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพยีงการแนะนำเท่าน้ัน 
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

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

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เทีย่วบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.30  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR (BR) โดยมีป้ายต้อนรับเลทส์โกกรุ๊ป 
และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

 

Day2 สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – 
ตลาดกลางคืนเหวินฮ่ัว 

01.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาที 

06.35 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung) นำท่านแวะชม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (Zhongshe 
Flower Garden) เป็นสวนดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่ปลูกดอกไม้สลับสับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมได้ตลอดทั้งปี ทุ่งดอกไม้
หลากหลายสีและแหวกแนว มีซุ้มดอกไม้ ศาลากลางน้ำ กังหันลม เปียโนกลางสวนและยังมีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปอีก มากมาย สำหรับในเดือน

ธันวาคมทุกท่านสามารถชมทุ่งดอกคอสมอส, ดอกลิลลี่, ดอก
เสจ เป็นต้น และในช่วงที่สวยที่สุดจะเป็นช่วงเดือนมกราคม-
มีนาคม ซ่ึงทุ่งดอกทิวลิปถือเป็นไฮไลท์ของฟาร์มดอกไม้จง
เซ่ออีกด้วย ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสวนดอกไม้อย่างเดียวแต่ยังเป็น
ตลาดดอกไม้อีกด้วย สามารถเลือกซื้อดอกไม้ มีกิจกรรมอื่นๆให้
เลือกทำ อีกท้ังยังมีร้าน BBQ สไตล์ไต้หวัน ถือเป็นร้านยอดนิยม
สำหรับคนในท้องถิ่น (รวมค่าเข้าฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ)   
 

 
 
 
 
 

 



 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยูใ่จกลางหัวใจของไต้หวัน 
เป็นเมืองเดียวที่ดินแดนไม่มีเขตติดต่อชายฝั่งทะเล ยังเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น้ำยาวที่สุดในไต้หวันหล่อเลี้ยงผู้คนใน
เมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวข้ึนช่ือของเมืองหนานโถว 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูป
ปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเช่ือกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบ 
ความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนา จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาว
ไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้ ด้านหน้ามี สิงโตหินอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
แสดงถึงความยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของวัดเหวินหวู่ ชาวไต้หวันเชื่อว่าเป็นสิงโตผู้พิทักษ์และจะอยู่เป็นคู่ชาย-หญิงอยู่เสมอ ซึ่งตัวผู้อยู่ทางขวา
เหยียบลูกโลก ตัวเมียอยู่ทางซ้ายกับลูกสิงโตตัวน้อย  
 
จุดที่หนึ่ง: องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่านั่งบนบัลลังค์ ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 
กิจการเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดนี้คนไต้หวันมักนิยมนำหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื่อ
เป็นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดที่สอง: วิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่าน่ังบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเย่ว์เฟย เป็นเทพเจ้าแห่งฝ่ายบู๊ด้วยกันท้ังคู่ บางตำนานเล่าว่าเทพ เย่ว์
เฟยเป็นเทพเจ้ากวนอูอีกปางหนึ่ง ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับเกี่ยวกับสติปัญญา และการซื่อสัตย์ 

จุดที่สาม: วิหารต้าเฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปัญญา 
 
 



 

 
 

 

ระหว่างล่องเรือแวะพักที่ท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะนำให้เลือกชิม  ไข่ต้มใบชา 
(Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึน้เขาไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง เป็นไข่ต้มใบชาร้านดังที่ไม่ว่าใครก็
ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความอร่อยนั้นอยู่ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่
การต้มไข่พร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำให้เมื่อชิมไปคำแรกจะได้กลิ่นหอมของ
สมุนไพรพร้อมกับรสชาตเิค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของ
อาม่าเป็นร้านเดียวท่ีได้รับอนุญาตให้เปิดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาท่ีนี่
ที่เดียวเท่าน้ัน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านแวะชม สวนองุ่นบราซิล พร้อมเด็ดชิมสดๆจากสวน โดยสวนจะนำมาแปรรูปทั้งน้ำเอนไซม์ สกัดผงและอบแห้ง มีสรรพคุณคือช่วย
ล้างสารพิษท่ีสะสมในร่างกาย 

 จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินไปกับ ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว ตั้งอยู่บนถนนเหวินฮั่ว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชิมอาหารและขนมพื้นเมืองแสนอร่อย 
ที่น่ีมีสินค้าท้องถิ่นให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ โดยทางทิศใต้ของถนน จะมีน้ำพุตั้งอยู่กึ่งกลางตลาด 

 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก CHIAYI KING HOTEL, CHIA YI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 

 

ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู (Lalu Island) ตั้งอยู่กลาง
ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นที่รู้จักกันในนามเกาะบนน้ำ อดีตบริเวณนี้เป็นที่อาศัยของชนเผ่า
พื้นเมือง จนกระทั้งปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวันได้เปลี่ยนช่ือเป็น เกาะกวงฮวา (Guanghua 
Island) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ทะเลสาบสุริยันจันทราได้รับความ
เสียหายทำให้มีการค้นพบซากอารยธรรมและของใช้โบราณของชนเผ่าพื้นเมือง จนปี ค.ศ. 2000 จึง
กลับมาใช้ช่ือเดิมเป็นเกาะลาลูจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชนเผ่าพื้นเมืองใช้เกาะลาลูเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ  



 

Day3 เมืองเจียอ้ี – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (Chaiyi) เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงอีกเมืองหนึ่งของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดทะเล  มี 3

อุทยานแห่งชาติ ซึ่งอุทยานที่เรากำลังเดินทางไปนั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน Alishan National Scenic Area ระหว่างทางนำท่านแวะ 
ร้านชาอู่หลง (Taiwan Tea Shop) เป็นชาขึ้นช่ือช้ันดีของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองชาอู่หลงแท้ๆ จากต้นกำเนิด ชาอูู่หลงมีประโยชน์มากมายต่อ
ร่างกายในหลายด้านนอกเหนือจากชาอู่หลงลดความอ้วน เช่น แก้กระหาย เพิ่มความสดช่ืน ต่อต้านแบคทีเรียในช่องปาก ป้องกันฟั นผุป้องกัน
โรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในร่างกาย ประโยชน์ของชาอู่หลงมีส่วนประกอบสําคัญที่ช่วยในการควบคุมความอ้วน ลดปริมาณไขมันใน
เส้นเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลได้เป็นอย่างดี พร้อมเลือกซื้อเป็นของฝากท่ีระลึก 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู อาหารพ้ืนเมืองสไตล์ไต้หวัน 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน Alishan National Scenic Area คนไต้หวันนิยม
เดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ียอดเขาแห่งนี้ เพราะมีความเช่ือว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้าจะอุดมไป
ด้วยพลังช่ีหรือที่เรียกว่าพลังลมปราณ ถือเป็นพลังพื้นฐานที่ช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพ และเชื่ออีกว่าหากได้มาชม
พระอาทิตย์ขึ้นที่เขาอาลีซานถือว่าเป็นมงคลกับชีวิต สามารถเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ Zhaoping 
Park ชมสวนสนพันปี ชมทะเลทาบสาบสองพี่น้อง (The Sister Pond) เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สามารถ
รับชมดอกซากุระบานได้ในช่วงเดือนมีนาคม อีกทั้งยังมีที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอาลีซาน (Shouzhen 
Temple) ซึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลจากเทพธิดาแห่ง
ความอุดมสมบูรณ์และเทพแห่งการค้า จากนั้นพาท่านนั่ง รถไฟสายโบราณ (Alishan Train) ชมทัศนยีภาพ ทิวทัศน์ความสวยงามของธรรมชาติ
ในอุทยาน (รวมค่าต๋ัวนั่งรถไฟแบบ One Way Ticket) นอกจากน้ีเมืองเจียอี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของปลูกชาท่ีมีคุณภาพอีกด้วย 

 
 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน 
ที่พัก STAY HOTEL, TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 
 



 

Day4 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC 
LIBRARY – ย่านซีเหมินติง 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) นำท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ทีเ่ป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อย
ข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมี
ชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณและนำท่าน
เลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ช่ือดังของไต้หวัน 
เป็นขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด)  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เสี่ยวหลงเปา 

จากนั้นนำท่านไปยัง เป่ยโถว อยู่ทางตอนเหนือของเมือง
ไทเป สถานที่แห่งนี้ขึ้นช่ือในเรื่องของน้ำพุร้อน ซึ่งในอดีต
ช่วงเวลาที่ประเทศไต้หวันนั้นเคยตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นได้มี

การสร้างที่อาบน้ำแร่ที่เป่ยโถว นำท่านชม THERMAL VALLEY หรือที่ได้รับการขนานามว่า “แอ่ง
นรกอเวจี (Hell Valley)” โดยบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีสีเขียวมรกต อุณหภูมิสูงถึงเกือบร้อยกว่าองศา จึงทำให้มีควันลอยฟุ้งจากบ่ออยู่มากมาย 
จากนั้นนำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว (Beitou Hot Spring Museum) โดยภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการรวบรวมอุปกรณ์ เครื่องไม้
เครื่องมือต่างๆ และเรื่องราวของเป่ยโถวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ต่อจากนั้นนำท่านชม PUBLIC LIBRARY ถือได้ว่าเป็นห้องสมุดที่โด่งดังท่ีสุดของ

เมืองเป่ยโถว อีกทั้งโดยรอบประกอบไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวขจี ทำให้สถานที่ แห่งนี้มี
ความร่มรื่น ร่มเย็น เหมาะแก่การอ่านหนังสือ 

 นำท่านเดินทางสู่  ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยู่ ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้
เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช่ันที่ทันสมัยของ
วัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟช่ัน เสื้อผ้า 

รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟช่ันเรื่อยๆ 
ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของที่นี่ยังถือได้ว่ามี

ราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

Day5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่เป็นถนนคน
เดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิม
และซื้อชาจากร้านค้า มากมาย ทั้งนี้หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นยังเป็นที่ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมช่ันช่ือดังของ
ญี่ปุ่น ที่ได้นำฉากตึกโคมไฟในหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นดำเนินเรื่องอีกด้วย 

แนะนำของอร่อย เป็นต้นกำเนิด บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน บัวลอยของไต้หวันจะช้ินใหญ่กว่า
และเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน้ำเชื่อมจะเป็นน้ำถั่วเขียว
หอมหวาน สามารถสั่งได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Day2 วัดหลงซาน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
นำท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็น
แหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว  อาทิ หินรองเท้า
นางฟ้า, หินทะเลเทียน, หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิง, หินหัวมังกรและอื่นๆ และเนื่องจากมีพื้นที่ใกล้กับ
ชายฝั่งทะเลดังนั้นจึงทำให้พื้นที่นี้มีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเท่ียวเข้าคิว
รอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ ซ่ึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศ
ธรรมชาติสร้างและหินรูปร่างแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา 

  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 

  

นำท่านเดินทางสู่ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกใน
ปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ท่ีรวบรวมร้านค้าแบรนด์ดัง
ระดับโลกไว้มากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, 
LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, 
ZARA อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

 
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
20.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
23.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทส์โก
กรุ๊ป 

 
 
 
 

 

 
 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


