
 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน 

2 
เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
รานชา 
เมืองไทจง –ฟารมดอกไมจงเซอ – ฟงเจ๋ียไนทมารเก็ต

3 

เมืองไทเป – รานสรอยสุขภาพ – รานพายสับปะรด 
THERMALVALLEY– พิพิธภัณฑบอน้ําพุรอน 
LIBRARY  
รานคอสเมติค – ยานซีเหมินติง  

4 
พิพิธภัณฑกูกง (รวมตั๋วเขาชม) –  หมูบานโบราณจ่ิวเฟน 
แหงชาติเยหล่ิว – ถายรูปคูตึกไทเป 101
สนามบินสุวรรณภูมิ 

โปรแกรมทวัร อาหาร 
เชา เทีย่ง 

สนามบินเถาหยวน – พกัโรงแรมน้ําแร   

ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– 

ฟงเจ๋ียไนทมารเก็ต 
  

รานพายสับปะรด – เปยโถว  
พิพิธภัณฑบอน้ําพุรอน – PUBLIC 

  

หมูบานโบราณจ่ิวเฟน –  อุทยาน
101 – สนามบินเถาหยวน    

โรงแรม เยน็ 

 

LIDO FORESTRY 
SPA RESORT, 
TAOYUAN 
หรือเทียบเทา  

 

STAY HOTEL, 
TAICHUNG 
หรือเทียบเทา  

 

CHATEAU DE 
CHINE HOTEL, 
TAIPEI 
หรือเทียบเทา  

  



 

 

BKK  TPE

BR212 12.20 

วนัเดินทาง ราคาทวัร
พกัหองละ 

07 – 10 ธนัวาคม 2565 

23 – 26 ธนัวาคม 2565 

31 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 

24 – 27 กมุภาพนัธ 2566 

03 – 06 มีนาคม 2566 

17 – 20 มีนาคม 2566 

อตัราคาบรกิารสาํหรบั เดก็อายไุมเกนิ 

** อตัรานีไ้มรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานะละ 
 
สาํคญัโปรดอาน 

1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 
สวนที่เหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 
จํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ

3. ราคาน้ีสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน สําหรับพาสปอรตตางชาติชําระเพ่ิม 
4. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ 

ทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
ลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนําเทาน้ัน

 
 
 
 

เทีย่วบนิที ่  เวลาออก  

โปรแกรมเดนิทาง 4วนั 3 คนื : 

TPE TPE 

 
17.10 BR061 22.30

ราคาทวัร/ทาน 
พกัหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทวัรเดก็/ทาน 
(อายไุมเกนิ 12 ป) 

ราคาทวัรไมรวม
ตั๋วเครือ่งบนิ

23,990 23,990 

23,990 23,990 

29,990 29,990 

23,990 23,990 

25,990 25,990 

23,990 23,990 

อตัราคาบรกิารสาํหรบั เดก็อายไุมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 

 
อตัรานีไ้มรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานะละ 

กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 
วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตองชําระคาทัวรเต็มจํานวน 

อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม
จํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ 
เพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
ราคาน้ีสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน สําหรับพาสปอรตตางชาติชําระเพ่ิม 2,000 บาท
ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอน
ทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนําเทาน้ัน 

อตัราคาบรกิาร 

เทีย่วบนิที ่  เวลาออก            

: โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 
  

 BKK 

 
22.30 01.10+1 

ราคาทวัรไมรวม 
ตั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หองพกัเดีย่ว 

18,990 4,500 

20,990 4,500 

25,990 5,500 

20,990 4,500 

22,990 4,500 

20,990 4,500 

ทานละ 7,500 บาท 

อตัรานีไ้มรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานะละ 1,200 NTD/ทาน** 

ทานละ 7,000 บาท/ทาน และชําระ
วัน ตองชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคา

บาท/ทาน ทกุกรณ ี
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอน
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบ

เวลาออก             



 
 
 

5. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทาํความสะอาด
หองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุก
ประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

7. อาหารบนเคร่ืองเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – พกัโรงแรมน้าํแร 

 
09.30 นัดหมายพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน EVA AIR (BR) โดยมีปาย

ตอนรับเลทสโกกรุปและมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกพรอมแนะนําขอมูลในการเดินทางใหแกทาน 
12.20 นําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน(ไตหวัน)โดยสายการบิน EVA AIRเที่ยวบินที่ BR212(บริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาที 
17.10 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน(ไตหวัน)หลังจากนั้นนําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระ 

(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)พรอมออกเดินทางทองเที่ยว 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
ที่พัก LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทาใหทานไดอิสระแชน้ําแรแบบสวนตัวในหองพัก เพื่อ

ผอนคลาย ผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

 
Day2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – รานชา–เมืองไทจง – ฟารมดอกไมจงเซอ – 

ฟงเจี๋ยไนทมารเก็ต 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองหนานโถว (Nantou) เปนเมืองที่ใหญที่สุดและตั้งอยูใจกลาง
เกาะไตหวัน ไดช่ือวาเปนเมืองที่ตั้งอยูใจกลางหัวใจของไตหวัน เปนเมืองเดียวที่ดิน
แดนไมมีเขตติดตอชายฝงทะเล ยังเปนตนกําเนิดแมน้ําโจวสุย (Zhuoshui River)
แมน้ํายาวที่สุดในไตหวันหลอเล้ียงผูคนในเมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเปน
สถานที่ทองเที่ยวขึ้นช่ือของเมืองหนานโถว 
จากนั้นนําทานเดินทางสูวัดเหวินหวู (Wenwu Temple) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1938 
ตั้งอยูทางดานขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูปปนของขงจ้ือและเทพ
กวนอู (เทพเจาแหงปญญา และเทพเจาแหงความซื่อสัตย) ซึ่งชาวไตหวันเช่ือกันวา 
หากไดบูชาเทพเจากวนอู จะไดประสบ 
ความสําเร็จในหนาที่การงาน มีแตคนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสําเร็จตามปรารถนา จึงทําให
ไดรับความนิยมจากชาวไตหวัน ที่มาสักการะขอพรองคเทพในวัดแหงนี้ ดานหนามีสิงโตหินออน (Chinese Guardian 
Lion)2 ตัว มูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวันแสดงถึงความย่ิงใหญและเปนเอกลักษณของวัดเหวินหวู ชาวไตหวันเช่ือวา
เปนสิงโตผูพิทักษและจะอยูเปนคูชาย-หญิงอยูเสมอ ซึ่งตัวผูอยูทางขวาเหยียบลูกโลก ตัวเมียอยูทางซายกับลูกสิงโตตัว
นอย  
 

 
 
 
 



 
 
 
จุดที่หนึ่ง:องคเทพเจากวนอู ในทานั่งบนบัลลังค ชาวจีนและชาวไตหวันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเร่ืองของประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงาน กิจการเจริญรุงเรือง แคลวคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดนี้คนไตหวันมักนิยมนําหยกตาแมว 
กระเปา กระเปาเงิน มาวนรอบกระถางธูป 

จุดที่สอง:วิหารอูเฉิง จะมีองคเทพเจากวนอูในทานั่งบนบัลลังคคูกับองค
ตํานานเลาวาเทพเยวเฟยเปนเทพเจากวนอูอีกปางหนึ่ง 

จุดที่สาม:วิหารตาเฉิง เปนที่ประดิษฐานขององคเทพเจาขงจ้ือ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือ
เกี่ยวกับสติปญญา 

ระหวางลองเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มี 
ตั้งอยูกลางทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนที่รูจักกันในนามเกาะบนน้ํา อดีตบริเวณนี้
เปนที่อาศัยของชนเผาพื้นเมืองจนกระทั้งป ค
เปล่ียนช่ือเปน เกาะกวงฮวา (Guanghua Island) 
แผนดินไหวคร้ังใหญทําใหทะเลสาบสุริยันจันทราไดรับความเสียหายทําใหมีการ
คนพบซากอารยธรรมและของใชโบราณของชนเผาพื้นเมือง จนป ค
กลับมาใชช่ือเดิมเปนเกาะลาลูจนถึงปจจุบัน ในอดีตชนเผาพื้นเมืองใชเกาะลาลู
เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
 
 
 
 

 

ระหวางลองเรือแวะพักที่ทาเรือใหทานไดอิสระและแนะนําใหเลือกชิม
กอนขึ้นเขาไปนมัสการพระถังซัมจ๋ัง 
อามา ความอรอยนั้นอยูความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแตการตมไขพรอมกับสมุนไพรตางๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทํา
ใหเม่ือชิมไปคําแรกจะไดกล่ินหอมของสมุนไพรพรอมกับรสชา
รานไขตมใบชาของอามาเปนรานเดียวที่ไดรับอนุญาตใหเปดขายไดบน
ที่นี่ที่เดียวเทานั้น 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ 

นําทานเดินทางสู รานชาอูหลง (Taiwan Tea Shop)
ตนกําเนิด ชาอูหลงมีประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลงลดความอวน เชน แกกระหาย เพิ่ม
ความสดช่ืน ตอตานแบคทีเรียในชองปาก ปองกันฟนผุปองกันโรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด 
ขับสารพิษในรางกาย ประโยชนของชาอูหลงมีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุม
ความอวน ลดปริมาณไขมันในเสนเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเปนอยางดี พรอมเลือก
ซื้อเปนของฝากที่ระลึกนําทานเดินทางสู
ดอกไมจงเซอ (ZhongsheFlower Garden
สลับสับเปล่ียนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมไดตลอดทั้งป ทุงดอกไม
หลากหลายสีและแหวกแนว มีซุมดอกไม ศาลากลางน้ํา กังหันลม 
มุมสวยๆใหไดถายรูปอีกมากมายสําหรับในเดือนธันวาคมทุกทานสามารถชมทุงดอกคอ
สมอส, ดอกลิลล่ี, ดอกเสจ เปนตน และ
ของฟารมดอกไมจงเซออีกดวย 

 

 

 

 

 

ในทานั่งบนบัลลังค ชาวจีนและชาวไตหวันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเร่ืองของประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงาน กิจการเจริญรุงเรือง แคลวคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดนี้คนไตหวันมักนิยมนําหยกตาแมว 
กระเปา กระเปาเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื่อเปนการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว

จะมีองคเทพเจากวนอูในทานั่งบนบัลลังคคูกับองคเทพเยวเฟยเปนเทพเจาแหงฝายบูดวยกันทั้งคู บาง
ตํานานเลาวาเทพเยวเฟยเปนเทพเจากวนอูอีกปางหนึ่ง ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับเกี่ยวกับสติปญญา 

เปนที่ประดิษฐานขององคเทพเจาขงจ้ือ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือ

ระหวางลองเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู (Lalu Island)
เปนที่รูจักกันในนามเกาะบนน้ํา อดีตบริเวณนี้

เปนที่อาศัยของชนเผาพื้นเมืองจนกระทั้งป ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไตหวันได
Guanghua Island) ตอมาป ค.ศ. 1999 ไดเกิด

แผนดินไหวคร้ังใหญทําใหทะเลสาบสุริยันจันทราไดรับความเสียหายทําใหมีการ
คนพบซากอารยธรรมและของใชโบราณของชนเผาพื้นเมือง จนป ค.ศ. 2000 จึง
กลับมาใชช่ือเดิมเปนเกาะลาลูจนถึงปจจุบัน ในอดีตชนเผาพื้นเมืองใชเกาะลาลู

พักที่ทาเรือใหทานไดอิสระและแนะนําใหเลือกชิม ไขตมใบชา 
นมัสการพระถังซัมจ๋ัง เปนไขตมใบชารานดังที่ไมวาใครก็ตองมาล้ิมลองไขตมใบชา

พิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแตการตมไขพรอมกับสมุนไพรตางๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทํา
นหอมของสมุนไพรพรอมกับรสชาติเค็มนิดหนอยของตัวซอส รวมแลวเขากันอรอยสุด

อามาเปนรานเดียวที่ไดรับอนุญาตใหเปดขายไดบนทาเรือในทะเลสาบสุริยันจันทรา

พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟตสไตลไตหวัน 

Taiwan Tea Shop)เปนชาขึ้นช่ือช้ันดีของไตหวัน ใหทานไดล้ิมลองชาอูหลงแทๆ จาก
ตนกําเนิด ชาอูหลงมีประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลงลดความอวน เชน แกกระหาย เพิ่ม

ตอตานแบคทีเรียในชองปาก ปองกันฟนผุปองกันโรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด 
ขับสารพิษในรางกาย ประโยชนของชาอูหลงมีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุม
ความอวน ลดปริมาณไขมันในเสนเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเปนอยางดี พรอมเลือก

นําทานเดินทางสู เมืองไทจง (Taichung)นําทานแวะชม ฟารม
ZhongsheFlower Garden) เปนสวนดอกไมขนาด 37 ไร ที่ปลูกดอกไม

สลับสับเปล่ียนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมไดตลอดทั้งป ทุงดอกไม
หลากหลายสีและแหวกแนว มีซุมดอกไม ศาลากลางน้ํา กังหันลม เปยโนกลางสวนและยังมี

สําหรับในเดือนธันวาคมทุกทานสามารถชมทุงดอกคอ
และ ในชวงที่สวยที่สุดจะเปนชวงเดือนมกราคม-มีนาคม ซึง่ทุงดอกทวิลปิถอืเปนไฮไลท

ในทานั่งบนบัลลังค ชาวจีนและชาวไตหวันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเร่ืองของประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงาน กิจการเจริญรุงเรือง แคลวคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดนี้คนไตหวันมักนิยมนําหยกตาแมว 

ทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

เปนเทพเจาแหงฝายบูดวยกันทั้งคู บาง
ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับเกี่ยวกับสติปญญา และการซื่อสัตย 

เปนที่ประดิษฐานขององคเทพเจาขงจ้ือ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือ

 

ไขตมใบชา (Taiwanese Tea Eggs) 
รานดังที่ไมวาใครก็ตองมาล้ิมลองไขตมใบชาสูตรพิเศษของ

พิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแตการตมไขพรอมกับสมุนไพรตางๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทํา
เค็มนิดหนอยของตัวซอส รวมแลวเขากันอรอยสุดๆ 

ทาเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขา

เปนชาขึ้นช่ือช้ันดีของไตหวัน ใหทานไดล้ิมลองชาอูหลงแทๆ จาก
ตนกําเนิด ชาอูหลงมีประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลงลดความอวน เชน แกกระหาย เพิ่ม

ตอตานแบคทีเรียในชองปาก ปองกันฟนผุปองกันโรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด 
ขับสารพิษในรางกาย ประโยชนของชาอูหลงมีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุม
ความอวน ลดปริมาณไขมันในเสนเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเปนอยางดี พรอมเลือก

ฟารม
ไร ที่ปลูกดอกไม

สลับสับเปล่ียนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมไดตลอดทั้งป ทุงดอกไม
เปยโนกลางสวนและยังมี

สําหรับในเดือนธันวาคมทุกทานสามารถชมทุงดอกคอ
มีนาคม ซึง่ทุงดอกทวิลปิถอืเปนไฮไลท



 

 

ที่นี่ไมไดเปนเพียงสวนดอกไมอยางเดียวแตยังเปนตลาดดอกไมอีกดวย สามารถเลือกซื้อดอกไม มีกิจกรรมอ่ืนๆใหเลือกทํา 
อีกทั้งยังมีราน BBQ สไตลไตหวัน ถือเปนรานยอดนิยมสําหรับคนในทองถิ่น 

นําทานเดินทางสู ฟงเจี๋ยไนทมารเก็ต
Chia University) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตลาดกลางคืนฟงเจ่ีย
(Feng Chia Rd.) และถนนฟูฉิง (Fuxing Rd.) 
ใหญที่สุดในไตหวัน มีของขายมากมายใหทุกทานไดอิสระชอปปงกันอยางจุใจ ภายในมีสินคาคุณภาพดีเสื้อผา รองเทา 
กระเปา เคร่ืองสําอาง อาหารทองถิ่น และอาหารแบบสตรีทฟูดมากมายใหล้ิมรสความอรอย

 

 รานรองเทาแนะนํา ABC MARTเปนศูนยรวมรองเทาแบรนดดังตางๆ ที่เปนยอดนิยม อาทิ 
Nike, Convers และรองเทาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยที่บางรุนภายในรานถือวามีราคาถูกกวาทองตลาดและเม่ือ
เทียบราคากับรุนนั้นๆ ถูกกวาในประเทศไทย ทั้งนี้ทางรานยังจัดโปรลดราคาอยูเ
ทานเลนสไตลไตหวัน เมนูที่ขึ้นช่ือของที่นี่เลยก็มี ชานมไขมุก ไกทอด หลูเวย เตาหูเหม็น และอาหารที่นาสนใจอีก
มากมาย 

 

แนะนําของกินอรอยๆไกทอดยักษ 
นี้ไกทุกช้ินจะทอดสดใหมตลอด ตัวเนื้อไกมีขนาดแผนใหญและนุมมาก สวนตัวแปงกรอบอรอยไมหนาจนเกินไป ราคาช้ิน
ละ 70 NTD และที่รานไมไดมีแคเฉพาะไกทอดช้ินใหญไวบริการอยางเดียว 
ดวย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแกการชอปปง
ที่พัก STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 

 
 

Day3 เมืองไทเป – รานสรอยสุขภาพ – รานพายสับปะรด 
PUBLIC LIBRARY รานคอสเมติค 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองไทเป (Taipei)
สุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ 
รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เคร่ืองประดับลํ้าคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ
รานขนมพาย 

สับปะรด (Pineapple Cake Shop) 
ทอด) 

 
 
 
 
 
 
 

นดอกไมอยางเดียวแตยังเปนตลาดดอกไมอีกดวย สามารถเลือกซื้อดอกไม มีกิจกรรมอ่ืนๆใหเลือกทํา 
สไตลไตหวัน ถือเปนรานยอดนิยมสําหรับคนในทองถิ่น (รวมคาเขาฟารมดอกไมจงเซอ

ฟงเจี๋ยไนทมารเก็ต(Feng Chia Night Market) ตั้งอยูที่เมืองไทจง ใกลมหาวิทยาลัยฟงเจ่ีย
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตลาดกลางคืนฟงเจ่ีย-เหวินหวา (Feng Chia-Wenhua Night Market) 

Fuxing Rd.) ตลาดกลางคืนแหงนี้ถือไดวาเปนตลาดกลางคืนช่ือดังของเมืองไทจงและที่
ใหญที่สุดในไตหวัน มีของขายมากมายใหทุกทานไดอิสระชอปปงกันอยางจุใจ ภายในมีสินคาคุณภาพดีเสื้อผา รองเทา 
กระเปา เคร่ืองสําอาง อาหารทองถิ่น และอาหารแบบสตรีทฟูดมากมายใหล้ิมรสความอรอย

เปนศูนยรวมรองเทาแบรนดดังตางๆ ที่เปนยอดนิยม อาทิ 
และรองเทาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยที่บางรุนภายในรานถือวามีราคาถูกกวาทองตลาดและเม่ือ

เทียบราคากับรุนนั้นๆ ถูกกวาในประเทศไทย ทั้งนี้ทางรานยังจัดโปรลดราคาอยูเปนประจํา อีกอยางที่ขึ้นช่ือคืออาหาร
ทานเลนสไตลไตหวัน เมนูที่ขึ้นช่ือของที่นี่เลยก็มี ชานมไขมุก ไกทอด หลูเวย เตาหูเหม็น และอาหารที่นาสนใจอีก

ไกทอดยักษ HOT-STAR รานไกทอดช่ือดังที่เปนที่นิยมในนักทองเที่ยวและคนไตหวัน ทีร่าน
นี้ไกทุกช้ินจะทอดสดใหมตลอด ตัวเนื้อไกมีขนาดแผนใหญและนุมมาก สวนตัวแปงกรอบอรอยไมหนาจนเกินไป ราคาช้ิน

และที่รานไมไดมีแคเฉพาะไกทอดช้ินใหญไวบริการอยางเดียว ยังมีหลากหลายเมนูใหทานไดเลือกทานอีก

เพื่อความสะดวกแกการชอปปง 
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

รานพายสับปะรด – เปยโถว –THERMAL VALLEY 
รานคอสเมติค – ยานซีเหมินติง 

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

Taipei)นําทานแวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Shop)
สุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา 
รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เคร่ืองประดับลํ้าคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ

Pineapple Cake Shop) ช่ือดังของไตหวัน เปนขนมยอดนิยมของไตหวัน (ขนมพายสับปะรด

นดอกไมอยางเดียวแตยังเปนตลาดดอกไมอีกดวย สามารถเลือกซื้อดอกไม มีกิจกรรมอ่ืนๆใหเลือกทํา 
รวมคาเขาฟารมดอกไมจงเซอ)   

ตั้งอยูที่เมืองไทจง ใกลมหาวิทยาลัยฟงเจ่ีย (Feng 
Wenhua Night Market) ถนนฟงเจ่ีย 
าดกลางคืนช่ือดังของเมืองไทจงและที่

ใหญที่สุดในไตหวัน มีของขายมากมายใหทุกทานไดอิสระชอปปงกันอยางจุใจ ภายในมีสินคาคุณภาพดีเสื้อผา รองเทา 
กระเปา เคร่ืองสําอาง อาหารทองถิ่น และอาหารแบบสตรีทฟูดมากมายใหล้ิมรสความอรอย 

เปนศูนยรวมรองเทาแบรนดดังตางๆ ที่เปนยอดนิยม อาทิ Onitsuka Tiger, Adidas, 
และรองเทาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยที่บางรุนภายในรานถือวามีราคาถูกกวาทองตลาดและเม่ือ

ปนประจํา อีกอยางที่ขึ้นช่ือคืออาหาร
ทานเลนสไตลไตหวัน เมนูที่ขึ้นช่ือของที่นี่เลยก็มี ชานมไขมุก ไกทอด หลูเวย เตาหูเหม็น และอาหารที่นาสนใจอีก

รานไกทอดช่ือดังที่เปนที่นิยมในนักทองเที่ยวและคนไตหวัน ทีร่าน
นี้ไกทุกช้ินจะทอดสดใหมตลอด ตัวเนื้อไกมีขนาดแผนใหญและนุมมาก สวนตัวแปงกรอบอรอยไมหนาจนเกินไป ราคาช้ิน

ยังมีหลากหลายเมนูใหทานไดเลือกทานอีก

VALLEY – พิพิธภัณฑน้ําพุรอน – 

Germanium Shop)ที่เปนเคร่ืองประดับเพื่อ
มีคุณสมบัติในปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา 

รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เคร่ืองประดับลํ้าคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณและนําทานเลือกซื้อของฝาก 

ขนมพายสับปะรด, ปอปคอรน, เห็ด



 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา 

จากนั้นนําทานไปยัง เปยโถวอยูทางตอนเหนือของเมืองไทเป สถานที่แหงนี้ขึ้นช่ือในเร่ืองของน้ําพุรอน ซึ่งในอดีต
ชวงเวลาที่ประเทศไตหวันนั้นเคยตกเปนอาณานิคมของญ่ีปุนไดมีการสรางที่อาบน้ําแรที่เปยโถว นําทานชม THERMAL 
VALLEYหรือที่ไดรับการขนานามวา “แองนรกอเวจี (Hell Valley)” โดยบอน้ําพุรอนแหงนี้มีสีเขียวมรกต อุณหภูมิสูงถึง
เกือบรอยกวาองศา จึงทําใหมีควันลอยฟุงจากบออยูมากมายจากนั้นนําทานไปยัง พิพิธภัณฑน้ําพุรอนเปยโถว (Beitou 
Hot Spring Museum) 

โดยภายในพิพิธภัณฑจะมีการรวบรวมอุปกรณ เคร่ืองไมเคร่ืองมือตางๆ และเร่ืองราวของเปยโถวจากอดีตจนถึงปจจุบัน  

ตอจากนั้นนําทานชม PUBLIC LIBRARYถือไดวาเปนหองสมุดที่โดงดังที่สุดของเมืองเปยโถว อีกทั้งโดยรอบประกอบไป
ดวยตนไมใบหญาที่เขียวขจี ทําใหสถานที่แหงนี้มีความรมร่ืน รมเย็น เหมาะแกการอานหนังสือ 
 

นําทานแวะ รานคอสเมติก (Cosmetic Shop)มีเคร่ืองสําอางรวมถึงพวกยา น้ํามัน ยานวดขึ้นช่ือของไตหวันใหทุกทานได
เลือกชอปไดอยางเต็มที่ นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง (Ximending)ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่แหงนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร

ในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟช่ันที่ทันสมัยของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะ
สินคาแฟช่ัน เสื้อผา รองเทา กระเปา เคร่ืองสําอาง หรือของกิ๊ฟชอปมากมายที่มีใหอัพเดทแฟช่ันเร่ือยๆ 

ไมวาจะเปนของที่มีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของที่นี่ยังถือไดวามีราคาที่ถูก
เหมาะสําหรับนักชอปมากมายใหไดมาชอปปงกันอยางจุใจ 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 
Day4 พิพิธภัณฑกูกง (รวมตั๋วเขาชม) – หมูบานโบราณจิ่วเฟน– อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – ถายรูปคูตึกไทเป 101 – 

สนามบินเถาหยวน   
สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑกูกง (รวมตั๋วเขาชม)สถานที่เก็บสิ่งของลํ้าคาและงานศิลปะจีนโบราณระดับโลก โดยผูนําเจียง
ไคเช็คไดขนมาจากพระราชวังตองหามของจีนแผนดินใหญในชวงที่พายแพสงครามกลางเมือง โดยขาวของราว 
620,000 ช้ินเหลานั้นมีอายุกวา 5,000 ป พิพิธภัณฑแหงชาติกูกงจึงเปนสถานที่ที่
ชาวจีนแผนดินใหญตองการมาเที่ยวเพื่อชมสมบัติเดิมของชาติตนวัตถุโบราณลํ้าคา
ภายในพิพิธภัณฑไดถูกแยกออกเปนหลายหมวดหมูและยุคสมัย อาทิ ภาพศิลปะ 
หนังสือ เคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองเซรามิค 
 ผาโบราณ และงานแกะสลัก ซึ่งจะถูกหมุนเวียนเปล่ียนกันออกมาแสดงทุกๆ 4 เดือน 
สําหรับไฮไลตของพิพิธภัณฑพระราชวังกูกงที่จัดแสดงอยูตลอดทั้งป ไดแก หยก
ผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น และ กระถางสําริดของเหมากง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
เดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน (Jiufen Old Street)
ทองเที่ยวที่เปนถนนคนเดินเกาแกที่มีช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของชาว
ไตหวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากรานคา มากมาย ทั้
รอยของสาวกการตูน เร่ือง SPIRITED AWAY 
จ่ิวเฟนดําเนินเร่ืองอีกดวย 

แนะนําของอรอย เปนตนกําเนิด 
แตละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไมเทากัน สวนน้ําเช่ือมจะเปนน้ําถั่วเขียวหอมหวาน สามารถสั่งไดทั้งแบบรอนและ
แบบเย็น 

 

Day2 วัดหลงซาน – อุทยานแหงชาติเยหลิ่
เช็ค – ซีเหมินติง 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเที่ยวชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว
เหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมย่ืนไปในทะเล 
และลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว
รองเทานางฟา, หินทะเลเทียน, หินชาง
อ่ืนๆ และเนื่องจากมีพื้นที่ใกลกับชายฝงทะเลดังนั้นจึงทําใหพื้นที่นี้มีหินรูปทรงแปลกตาอีก
มากมาย และที่เปนไฮไลทและมีนักทองเที่ยวเขาคิวรอถายรูปดวยมากที่สุดคือ หินเศียรราชิ
นิ ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ใหทานไดดื่มด่ําบรรยากาศธรรมชา
แปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสูถายรูปคูตึกไทเป 101 
ถึง 508 เมตร ซึ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย อาทิ 
CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT
BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA 
อัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน

22.30 นําทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

01.10 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมปิระเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

 

 

 
 

Jiufen Old Street)ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟน ปจจุบันเปนสถานที่
ทองเที่ยวที่เปนถนนคนเดินเกาแกที่มีช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของชาว
ไตหวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากรานคา มากมาย ทั้งนี้หมูบานโบราณจ่ิวเฟนยังเปนที่ตาม

SPIRITED AWAY การตูนอนิเมช่ันช่ือดังของญ่ีปุน ที่ไดนําฉากตึกโคมไฟในหมูบานโบราณ

แนะนําของอรอย เปนตนกําเนิด บัวลอยเผือกสไตลไตหวันบัวลอยของไตหวันจะช้ินใหญกวาและเนื้อหนึบกวามาก 
แตละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไมเทากัน สวนน้ําเช่ือมจะเปนน้ําถั่วเขียวหอมหวาน สามารถสั่งไดทั้งแบบรอนและ

อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว– รานสรอยเจอเมเนียม – รานขนมพายสับปะรด 

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว (Yehliu Geopark)อุทยานแหงนีต้ัง้อยูทางสวน

เหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเล
และลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียวอาทิ หิน

หินชาง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจาหญิง, หินหัวมังกรและ
อ่ืนๆ และเนื่องจากมีพื้นที่ใกลกับชายฝงทะเลดังนั้นจึงทําใหพื้นที่นี้มีหินรูปทรงแปลกตาอีก

และที่เปนไฮไลทและมีนักทองเที่ยวเขาคิวรอถายรูปดวยมากที่สุดคือ หินเศียรราชิ
ใหทานไดดื่มด่ําบรรยากาศธรรมชาติสรางและหินรูปราง
องศา 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู อาหารทะเลสไตลไตหวัน 

101 ตึกที่มีความสูงเปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน 
เมตร ซึ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย อาทิ 

CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT
BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA 
อัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวนเดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน

สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ 

ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากทีมงานเลทสโกกรุป

ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟน ปจจุบันเปนสถานที่
ทองเที่ยวที่เปนถนนคนเดินเกาแกที่มีช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของชาว

งนี้หมูบานโบราณจ่ิวเฟนยังเปนที่ตาม
การตูนอนิเมช่ันช่ือดังของญ่ีปุน ที่ไดนําฉากตึกโคมไฟในหมูบานโบราณ

บัวลอยของไตหวันจะช้ินใหญกวาและเนื้อหนึบกวามาก 
แตละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไมเทากัน สวนน้ําเช่ือมจะเปนน้ําถั่วเขียวหอมหวาน สามารถสั่งไดทั้งแบบรอนและ

รานขนมพายสับปะรด – อนุสรณสถานเจียงไค

อุทยานแหงนีต้ัง้อยูทางสวน
การเซาะกรอนของน้ําทะเล

อาทิ หิน
หินหัวมังกรและ

อ่ืนๆ และเนื่องจากมีพื้นที่ใกลกับชายฝงทะเลดังนั้นจึงทําใหพื้นที่นี้มีหินรูปทรงแปลกตาอีก
และที่เปนไฮไลทและมีนักทองเที่ยวเขาคิวรอถายรูปดวยมากที่สุดคือ หินเศียรราชิ

ติสรางและหินรูปราง

ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซึ่งมีความสูง
เมตร ซึ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย อาทิ BURBERRY, 

CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT 
BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA อิสระทุกทานชอปปงตาม

สาธารณรัฐจีน(ไตหวัน) 
เที่ยวบินที่ BR061(บริการอาหารและ

จากทีมงานเลทสโกกรุป 



 








