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BKK       TPE TPE       BKK 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – เมอืงไทจง – 
ตลาดเฟิงเจีย่ไนท์มาร์เก็ต 

   

 MOVING STAR 
HOTEL 

หรือเทยีบเทา่  

2 
เมืองหนานโถว – ลอ่งเรือทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัเห
วนิหวู ่– รา้นชาอูห่ลง   – สวนดอกไมจ้งเชอ – เมืองไทเป 
– ซือ่หลนิไนท์มาร์เก็ต 

   

CHATEAU DE 
CHINE HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

3 
อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ตลาดโบราณจิ่วเฟ่ิน – อุทยานห
ยางหมงิซาน – รา้นสรอ้ยสขุภาพ – ซีเหมนิตงิ    

EASTERN 
HOTEL & 
RESORT 

หรือเทยีบเทา่  

4 

วดัหลงซาน – รา้นเครื่องส าอาง – ตลาดปลาไทเป – ตึก
ไทเป 101 – ชมวิว 360 องศา บนชั้น 89 – ร้านขนม
พายสบัปะรด – เถาหยวน – มติซุย เอาท์เล็ต – สนามบนิ
เถาหยวน – สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

    

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ EVA AIR 

(BR) 

    



  
BR212 12.10 16.45 BR061 22.30 01.10+1 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัร์
ไมร่วม 
ต ั๋ว

เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

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

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

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

31 ธนัวาคม – 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 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 
4,000 บาท 

 

** อตัราน้ีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นะละ 1,500 
บาท/ทา่น** 

**เน่ืองจากต ั๋วโดยสารเป็นต ั๋วกรุป๊ (หมูค่ณะ) ไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ ั่ง รีฟนัด์ และเลือ่นการ
เดนิทาง** 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ค านวณจากภาษีน ้ามนั ณ วนัที ่10 ตุลาคม 2565  
ในกรณีทีม่กีารประกาศปรบัราคาภาษีน ้าขึน้จากทางสายการบนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่บรกิาร

เพิม่เตมิ  
 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท/ทา่น 
และช าระสว่นทีเ่หลือ 21 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์เต็ม
จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ราคาน้ีส าหรบัพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ ส าหรบัพาสปอร์ตตา่งชาตชิ าระเพิม่ 2,000 บาท/ทา่น ทกุกรณี 
4. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุ

คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความ
สะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก 

            เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



7. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเถาหยวน – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจีย่ไนท์มาร์เก็ต 
 

09.00  นดัหมายพรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ ช ั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ EVA 
AIR (BR) โดยมีป้ายตอ้นรบั เลทส์โกกรุป๊ และมีเจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน าขอ้มลู
ในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

12.10 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั) โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิ
ที ่BR212 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั่วโมง 50 นาท ี

16.45 เดินทางถึง สนามบนิเถาหยวน สาธารณรฐัจีน (ไต้หวนั) หลงัจากนั้นน าทา่นผ่านข ัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมือง รบัสมัภาระ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั่วโมง) พรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่ว น าทา่น
เดนิทางสู ่เมืองไทจง (Taichung) ต ัง้อยูใ่นกลางทางตะวนัตกของไตห้วนั เป็นเมืองทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 2 
และเป็นศูนย์กลางทางดา้นการศกึษาของไตห้วนั อดีตเมืองไทจงเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกจิ 
การคมนาคมขนสง่และวฒันธรรม กอ่นถูกประเทศญีปุ่่ นยดึครอง ปจัจุบนัจงึมีการผสมผสานวฒันธรรม
ของประเทศญีปุ่่ น 

 

น าท่านเดินทางสู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (Fengjia Night 
Market) ต ัง้อยู่ทีเ่มืองไทจง ใกล้มหาวิทยาลยัฟงเจีย่ (Feng 
Chia University) ครอบคลุมพื้นทีท่ ัง้ตลาดกลางคืนฟงเจีย่-
เหวนิหวา (Fengjia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจีย่ 
(Fengjia Rd.) และถนนฟูฉิง (Fuxing Rd.) ตลาดกลางคนื
แหง่น้ีถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนชื่อดงัของเมืองไทจงและที่
ใหญท่ีสุ่ดในไตห้วนั มีของขายมากมายใหทุ้กทา่นไดอ้สิระช้
อปป้ิงกนัอย่างจุใจ ภายในมีสินค้าคุณภาพดีเสื้อผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เครื่องส าอาง อาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติ
แบบสตรีทฟู้ดมากมายใหล้ิม้รสความอรอ่ย 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร เมนูพเิศษ หมาลา่หมอ้ไฟ 
 

Day2 เมืองหนานโถว – ลอ่งเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัเหวนิหวู ่– รา้นชาอูห่ลง – สวนดอกไมจ้งเชอ 
– เมืองไทเป – ซื่อหลนิไนท์มาร์เก็ต 

 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองหนานโถว (Nantou) เป็นเมืองทีใ่หญท่ีสุ่ดและต ัง้อยูใ่จกลางเกาะไตห้วนั ไดชื้่อ

วา่เป็นเมืองทีต่ ัง้อยูใ่จกลางหวัใจของไตห้วนั เป็นเมืองเดียวทีด่นิแดนไมม่เีขตตดิตอ่ชายฝั่งทะเล ยงัเป็น
ต้นก าเนิดแม่น ้าโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น ้ายาวที่สุดในไต้หวนัหล่อเลี้ยงผู้คนในเมือง ยงัมี
ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเป็นสถานที่ทอ่งเทีย่วขึ้นชื่อของเมืองหนานโถวน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั



จนัทรา (Sun Moon Lake) แบบหมู่คณะ ให้ท่านได้ชมทศันียภาพอนัสวยงามของทะเลสาบสุริยนั
จนัทราแลนด์มาร์คส าคญัของไตห้วนั ทีม่าของชื่อเทละสาบสุรยินัจนัทรานั้นมาจากมีลกัษณะรูปรา่งทาง
ตอนเหนือคลา้ยพระอาทติย์ ทางตอนใตม้ีรูปรา่งกลมคลา้ยพระจนัทร์ พื้นทีร่อบทะเลสาบยงัอุดมไปดว้ย
ทรพัยากรทางธรรมชาตแิละสิง่มชีีวติมากมาย อาท ิปลา นก และสตัว์อืน่ๆ หลากหลายสายพนัธุ์   

 
ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มีเกาะ
ลาลู (Lalu Island) ต ัง้อยู่กลางทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นที่
รูจ้กักนัในนามเกาะบนน ้า อดีตบรเิวณน้ีเป็นทีอ่าศยัของชนเผา่
พื้นเมอืง จนกระท ัง้ปี ค.ศ. 1946 ทางรฐับาลไตห้วนัไดเ้ปลีย่น
ชื่อเป็น เกาะกวงฮวา (Guanghua Island) ต่อมาปี ค.ศ. 
1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวคร ั้งใหญ่ท าให้ทะเลสาบสุริยนั
จนัทราได้รบัความเสียหายท าใหม้ีการค้นพบซากอารยธรรม
และของใช้โบราณของชนเผ่าพื้นเมือง จนปี ค.ศ. 2000 จึง
กลบัมาใช้ชื่อเดิมเป็นเกาะลาลูจนถึงปัจจุบนั ในอดีตชนเผ่า
พ้ืนเมอืงใชเ้กาะลาลูเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

 

 

 

ระหวา่งลอ่งเรือแวะพกัทีท่า่เรือ ใหท้า่นไดอ้สิระและแนะน า
ใหเ้ลือกชมิ ไขต่ม้ใบชา (Taiwanese Tea Eggs) กอ่นขึน้
เขาไปนมสัการพระถงัซมัจ ั๋ง เป็นไข่ต้มใบชารา้นดงัทีไ่มว่า่
ใครก็ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความ
อร่อยนั้นอยู่ความพิถีพิถนัในทุกข ั้นตอนต ั้งแต่การต้มไข่
พรอ้มกบัสมุนไพรตา่งๆ รวมถงึเห็ดหลนิจือ ท าใหเ้มือ่ชิมไป
ค าแรกจะไดก้ลิน่หอมของสมุนไพรพรอ้มกบัรสชาตเิค็มนิด
หน่อยของตวัซอส รวมแล้วเข้ากนัอร่อยสุดๆ รา้นไข่ต้มใบ
ชาของอามา่เป็นรา้นเดียวทีไ่ด้รบัอนุญาตใหเ้ปิดขายได้บน
ทา่เรือในทะเลสาบสรุยินัจนัทราและมสีาขาทีน่ี่ทีเ่ดียวเทา่นัน้ 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1938 ต ัง้อยูท่างดา้นขวา
ของทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ภายในวดัมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ปญัญา และเทพเจา้
แหง่ความซือ่สตัย์) ซึง่ชาวไตห้วนัเชือ่กนัวา่ หากไดบ้ชูาเทพเจา้กวนอ ูจะไดป้ระสบความส าเร็จในหน้าที่
การงาน มแีตค่นจงรกัภกัดี หรือหากวางแผนสิง่ใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนา จงึท าใหไ้ดร้บั
ความนิยมจากชาวไตห้วนั ทีม่าสกัการะขอพรองค์เทพในวดัแหง่น้ี ดา้นหน้าม ีสงิโตหนิออ่น (Chinese 
Guardian Lion) 2 ตวั มูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนัแสดงถงึความยิง่ใหญแ่ละเป็นเอกลกัษณ์ของ
วดัเหวินหวู่ ชาวไต้หวนัเชื่อว่าเป็นสงิโตผู้พิทกัษ์และจะอยู่เป็นคูช่าย-หญงิอยู่เสมอ ซึ่งตวัผู้อยู่ทางขวา
เหยียบลูกโลก ตวัเมยีอยูท่างซา้ยกบัลูกสงิโตตวัน้อย  
 
การสกัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายในวดัเหวนิหวู่ แบง่ออกเป็น 3 จุด ดงัน้ี 



จุดทีห่น่ึง: องค์เทพเจา้กวนอู ในทา่นั่งบนบลัลงัค์ ชาวจีนและชาวไตห้วนัมกันิยมมาขอพรเกีย่วกบัเรือ่ง
ของประสบความส าเร็จในหน้าทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุง่เรือง แคลว้คลาดจากภยัอนัตราย ตรงจุดน้ีคน
ไตห้วนัมกันิยมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงนิ มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพือ่เป็นการเรียกเงนิ
เรียกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว 
จุดทีส่อง: วิหารอูเ่ฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในทา่นั่งบนบลัลงัค์คูก่บัองค์เทพเย่ว์เฟย เป็นเทพเจ้าแหง่
ฝ่ายบูด๊้วยกนัท ัง้คู ่บางต านานเล่าว่าเทพเย่ว์เฟยเป็นเทพเจ้ากวนอูอีกปางหน่ึง ตรงจุดน้ีมกันิยมขอพร
เกีย่วกบัเกีย่วกบัสตปิญัญา และการซือ่สตัย์ 
จุดที่สาม: วิหารต้าเฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดน้ีมกันิยมขอพรเกี่ยวกบั
การศกึษา การเรียน หรือเกีย่วกบัสตปิญัญา 
 
 
 
 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ปลาประธานาธบิดี  
 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นชาอูห่ลง (Taiwan Tea Shop) เป็นชาขึน้ชือ่ช ัน้ดีของไตห้วนั ใหท้า่นไดล้ิม้ลอง

ชาอูห่ลงแท้ๆ  จากต้นก าเนิด ชาอูู่ ูหลงมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายในหลายด้านนอกเหนือจากชาอู่
หลงลดความอว้น เช่น แกก้ระหาย เพิม่ความสดชื่น ตอ่ตา้นแบคทีเรียในช่องปาก ป้องกนัฟนัผุป้องกนั
โรคหวัใจ ลดอาการหอบหดื ขบัสารพษิในรา่งกาย ประโยชน์ของชาอูห่ลงมสีว่นประกอบส าคญัทีช่่วยใน



การควบคมุความอว้น ลดปรมิาณไขมนัในเสน้เลือด ลดระดบัคลอเรสเตอรอลได้เป็นอยา่งดี พรอ้มเลือก
ซื้อเป็นของฝากทีร่ะลกึ  
น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมจ้งเชอ (Zhongshe Flower Garden) สวนดอกไมข้นาด 37 ไร ่เต็มไป
ด้วยดอกไมน้านานชนิดมากกวา่ 1,000 สายพนัธุ์ เช่น ดอกลิลลี ่ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเสจ และยงัเป็น
ฟาร์มดอกไมเ้ดียวประสบความส าเร็จในการปลูกดอกลวิทปิในประเทศไตห้วนั ซึง่ฟาร์มดอกไมจ้งเชอมี
ดอกไมแ้ละพนัธุ์ไมต้า่งๆ สลบัหมนุเวียนกนัใหไ้ดช้มกนัตลอดท ัง้ปี 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไต้หวนัเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของ
ไตห้วนั ท ัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มี
ประชากรประมาณ 3 ลา้นคน  

 

น าท่านเดินทางสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night 
Market) เป็นตลาดกลางคนืทีถ่ือวา่ใหญท่ีส่ดุในกรุงไทเป 
และมีชื่อเสยีงโดง่ดงัอีกดว้ย โดยตลาดแหง่น้ีทา่นสามารถ
เลือกซื้อของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า เครื่องส าอาง 
กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความที่ตลาดแห่งน้ี
เดินทางสะดวก อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมี
โซนอาหารของทานหลากหลายมากมาย อยูบ่รเิวณชัน้ใต้
ดิน หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD 
COURT และของที่ทุกท่านไม่ควรพลาดยงัที่แหง่น้ีเมือ่
มาเยือน ได้แก่ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR ซึ่งที่ไต้หวนั
ราคาถูกกว่าที่ขายในไทยบ้านเราอีกด้วย อีกท ัง้ยงัถือได้
วา่เป็นตน้ก าเนิดของไกท่อดยกัษ์เลยก็วา่ได ้นอกจากยงัมี
ชานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรือพวกของทอดตา่งๆ  

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร เมนูพเิศษ เสีย่วหลงเปา  
ทีพ่กั CHATEAU DE CHINE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

Day3 อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ตลาดโบราณจิ่วเฟ่ิน – อุทยานหยางหมงิซาน – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – ซีเหมิ
นตงิ 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานธรณีเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) 
อุทยานแหง่น้ีต ัง้อยูท่างสว่นเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพื้นที่
เป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลม ทะเล ท า
ใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ น่าตืน่ตาทีเดียว อาท ิหนิ
รองเท้านางฟ้า, หินทะเลเทียน, หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้า
หญงิ, หนิหวัมงักรและอืน่ๆ และเน่ืองจากมีพื้นทีใ่กล้กบัชายฝั่ งทะเล
ดงันั้นจึงท าให้พื้นที่น้ีมีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และที่เป็น



ไฮไลท์และมีนกัทอ่งเทีย่วเขา้ควิรอถา่ยรูปดว้ยมากทีสุ่ดคอื หนิเศียรราชินิ ซึง่มีชื่อเสียงโดง่ดงัไปท ั่วโลก 
ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่าบรรยากาศธรรมชาตสิรา้งและหนิรูปรา่งแปลกตา รวมถงึจุดชมววิแบบ 360 องศา  
เดินทางสู ่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ ัง้อยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน 
ปจัจุบนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชืีอ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบ
ด ัง้เดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ชื่นชมววิทวิทศัน์ รวมท ัง้เลือกชิมและซื้อชาจาก
ร้านค้า มากมาย ท ั้งน้ีหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ินยงัเป็นที่ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED 
AWAY การ์ตูนอนิเมช ั่นชือ่ดงัของญีปุ่่ น ทีไ่ดน้ าฉากตกึโคมไฟในหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินด าเนินเรือ่งอกี
ดว้ย 

 

แนะน าของอร่อย ไอศครีมถ ั่วตดั ไอศครีมรสกะทิที่เข้มข้นถึงใจ โรย
ด้วยถ ั่วตดัทีท่ าขึ้นสดๆ เมือ่ทานคูก่นักบัไอศครีมเข้ากนัได้ดีแบบลงตวั

สุดๆ เป็นอีกหน่ึงขนมที่มาเยือนไต้หวนัต้อง
ลิ้มลอง และยงัเป็นต้นก าเนิด บวัลอยเผือก
สไตล์ไต้หวนั บวัลอยของไต้หวนัจะชิ้นใหญ่
กว่าและเน้ือหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละ
รสชาติและมีความหนึบไม่เท่าก ัน ส่วน
น ้ า เ ชื่ อมจะ เ ป็นน ้ า ถ ั่ ว เขี ยวหอมหวาน 
สามารถส ั่งไดท้ ัง้แบบรอ้นและแบบเย็น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ อาหารทะเลสไตล์ไตห้วนั 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานหยางหมิงซาน (Yangmingshan) 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดงัของไต้หวนั มีพื้นที่
กว้างใหญ่ถึง 7 หมื่นกว่าไร่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
มากมาย ท ัง้จุดแคมป์ป้ิง, เสน้ทางเดนิป่า, ปีนเขา, ชมสตัว์ป่า, 
น ้าตก, ต้นไม้, ป่าไม้, บ่อน ้าแร่ ท ั้งน้ีอุทยานแห่งชาติ หยาง
หมิงซานเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรบัผู้ที่ต้องการมาถ่ายรูปและปีนเขาออกก าลงักายและยงั
สามารถเพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติสองข้างทางและพนัธุ์ไม้

นบัพนัชนิด และสวนดอกซากุระไฮไลท์ส าคญัของหยางหมิงซานซึ่งดอกซากุระของที่น่ีจะบานก่อนที่
ประเทศญีปุ่่ นเสียอีกโดยจะบานในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – กลางเดือนมีนาคม และยงัสามารถรบัชมวิว
เมอืงไทเปแบบ 360 องศาไดจ้ากยอดเขาอกีดว้ย   

 
น าท่านแวะชม ร้านสรอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เป็นเครื่องประดบัเพื่อสุขภาพ มีท ัง้แบบ
สร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบตัิในป้องกนัรงัสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา 
รวมท ัง้มชีมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เครือ่งประดบัล า้คา่ของชาวไตห้วนัต ัง้แตโ่บราณ 
ท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ต ัง้อยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควร์ใน
กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นทีท่นัสมยัของวยัรุ่นในไต้หวนั ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะ
สนิคา้แฟชั่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง หรือของกิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดท 



แฟชั่นเรื่อยๆ ไมว่่าจะเป็นของทีม่ีแบรนด์ หรือไมม่ีแบรนด์ อีกท ัง้สนิคา้มีแบรนด์ของทีน่ี่ยงัถือไดว้า่มี
ราคาทีถู่กเหมาะส าหรบันกัชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

ค ่า อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั EASTERN HOTELS & RESORT ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

ให้ท่านได้อิสระแช่น ้าแร่แบบส่วนตวัในห้องพกั เพื่อผ่อนคลาย ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหติดีขึน้ 
กล่าวกนัว่าไต้หวนัได้เคยตกอยู่ในช่วงการปกครองของญี่ปุ่ น จึงมี
วฒันธรรม สิง่ก่อสรา้ง การแช่น ้ารอ้น แบบญีปุ่่ นเลย ด้วยในสมยักอ่น
เป็นทีช่ายหนุ่มนิยมมาเพราะมีสาวบรกิาร แตไ่มน่านนกัรฐับาลไตห้วนั
ก็ท าการจดัระเบยีบ สรา้งเป็นจุดทอ่งเทีย่วส าคญัและชาวไตห้วนันิยมแช่
น ้าแรท่ ัง้ในสถานทีส่าธารณะและโรงแรมจนถงึปจัจุบนั 

 
Day4 วดัหลงซาน – รา้นเครือ่งส าอาง – ตลาดปลาไทเป – ตกึไทเป 101 – ชมววิ 360 องศา บนชัน้ 89 – 

รา้นขนมพายสบัปะรด          – เถาหยวน – มิตซุย เอาท์เล็ต – สนามบินเถาหยวน – สนามบิน
สุวรรณภูม ิ  

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นนมสัการ วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวนั วดั
แหง่น้ีมอีายุราวๆ เกือบ 300 ปี ดา้นหน้าตกแตง่ดว้ยเสามงักรท ัง้ซา้ยและขวา เปรียบเสมอืนก าลงัปกป้อง
หอ้งโถงกลาง ในปี ค.ศ. 1740 เกิดความเสียหายคร ัง้ใหญท่างวดัจงึไดร้บัการบูรณะหลายคร ัง้ ท ัง้บาน
ประตู คาน หลงัคา และเสามงักรแกะสลกัตระหงา่นสวยงาม เป็นประตมิากรรมทีม่คีวามละเอยีดออ่นเป็น
งานไมท้ีส่วยงาม มีหนงัสือจีนโบราณประดบัตรงทางเขา้ใหค้วามสมัผสัของวรรณกรรมนอกเหนือจาก
คุณคา่ทางศาสนายงัสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วอีกดว้ย ปจัจุบนัเป็นทีนิ่ยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่
ส าคญัเรือ่งความรกั เชือ่กนัวา่ใครทีไ่มป่ระสบความส าเร็จเรือ่งความรกั ใหข้อพรกบัเทพเฒา่จนัทราทีว่ดั
แหง่น้ี แลว้ความรกัจะกลบัมาดีขึน้ 
น าทา่นแวะ รา้นเครื่องส าอาง (Cosmetic Shop) มีเครื่องส าอางรวมถึงพวกยา น ้ามนั ยานวดขึน้ชื่อ
ของไต้หวนัให้ทุกท่านได้เลือกช้อปได้อย่างเต็มที่ น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish 
Market) ต ั้งอยู่ในในกลางเมืองไทเป เดิมทีตลาดไทเปเป็นตลาดสดที่ซื้อขายอาหารทะเลสดเท่านั้น 
ต่อมาทางบริษทัเอกชนได้ปรบัเปลี่ยนให้เป็นตลาดสุดฮิตในไต้หวนัไม่แพ้ที่ตลาดปลาในโตเกียวเลย
ทีเดียว ซึ่งภายในตลาดปลายงัมีซุปเปอร์มาร์เก็ตและรา้นอาหารไวบ้รกิารอีกดว้ย ท ัง้น้ีใหท้า่นไดส้มัผสั
รสชาตขิองอาหารทะเลมากมายและหลากหลาย ทีบ่รกิารความสมใหมทุ่กวนั ไมว่า่จะเป็น ปูอลาสกา้กบั
กุง้ลอ๊บเตอร์ อาหารปรุงสดสไตล์ญีปุ่่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรือป้ิงยา่ง บาร์บคีวิ และอกีมากมายใหท้า่นได้
เลือกทาน 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

  



น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) (รวมค่าขึ้นตึกช ั้น 89) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบัแลนด์
มาร์คของประเทศไต้หวนั ตึกที่มีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปจัจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซึ่งมี
ความสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนด์ดงัระดบัโลกไวม้ากมาย 
อ า ทิ  BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS 
VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, 
POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA   
ท ัง้น้ีจุดไฮไลท์ของตกึไทเป 101 คือลฟิต์ความเร็วสูงพเิศษสองตวั ซึง่
สามารถขึ้นได้ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้เวลาเพียง 37 
วินาที ในการเดินจากชัน้ 5 ไปยงัจุดชมวิวช ัน้ 89 ลิฟต์ท ัง้สองน้ีเป็น
ลิฟต์อจัฉริยะความเร็วสูงเพียงตวัเดียวในโลกทีต่ิดต ัง้อุปกรณ์แรงดนั
คงที ่ในช ัน้ 89 เป็นจุดชมวิวเมืองไทเปแบบ 360 องศา ทีม่ีความสูง 
382 เมตร มีลูกบอลกนักระแทกขนาดใหญ ่ชื่อเต็มอย่างเป็นทางการ
คือ Tuned Mass Damper TMD ซึง่เป็นระบบลดแรงส ั่นสะเทอืนที่
ปรบัใหเ้ข้ากบัความสมดุลของอาคารน้ี การแกว่งของอาคารเมือ่ถูกลมแรงพดัท าใหร้ะดบัความรุนแรง
ลดลง  
น าทา่นเลือกซื้อของฝาก รา้นขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วนั 
(ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด) 

   น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเถาหยวน น าทา่นเดนิทางสู ่มติซุย เอาท์เล็ต (Mitsui Outlet) ใหท้า่นไดอ้สิระช้
อปป้ิงแบรนด์ช ั้นน าท ั่วโลกกว่า 220 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein 
Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE และอื่นๆ อีกมากมายที่แห่กนัมาลดราคากนัอย่างจุใจเพื่อให้
กลายเป็นสวรรค์ของนกัช้อปทีแ่ทจ้รงิ โดยจะมีการแบง่พื้นทีด่า้นในใหเ้ป็นสว่นของรา้นคา้ตา่งๆ และมี
ศูนย์อาหารขนาดใหญไ่วค้อยบรกิาร 

ค ่า อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 
 เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน สาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั) 
22.30 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR061 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
01.10+1 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจจากทีมงาน

เลทส์โกกรุป๊ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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