
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รหัสโปรแกรม : 26027 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบินสุวรรณภูม ิ- สนามบินเถาหยวน - เมืองเถา

หยวน 
   

LIDO FORESTRY 

SPA RESORT, 

TAOYUAN 

หรือเทียบเท่า  

2 

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ร้านเห็ดหลินจือ - สวน

องุ่นบราซิล - เมืองไทจง 
   

STAY HOTEL, 

TAICHUNG 

หรือเทียบเท่า 

 

3 

ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิ่ว - หมู่บ้าน

โบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 

(ไมร่วมชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง   
   

CHATEAU DE 

CHINE HOTEL, 

TAIPEI  

หรือเทียบเท่า 

 

4 

ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เมือง

เถาหยวน - มิตซุย เอาท์เล็ต สนามบินสุวรรณภูมิ 

ประเทศไทย 
   

 

 

    



 

  

BKK       TPE TPE       BKK 

  

JX746 18.55 23.25 JX745 14.45 17.45 

      

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์

ท่าน 

พักหอ้งละ 2-

3 ทา่น 

ราคาทวัร์

เด็ก/ทา่น 

(อายไุม่เกนิ 

12 ป)ี 

ราคาทวัร์

ไมร่วม 

ตัว๋

เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพัก

เดีย่ว 

04 – 07 กมุภาพนัธ ์

2566 
20,990 20,990 13,990 5,500 

17 – 20 กมุภาพนัธ ์

2566 
19,990 19,990 12,990 5,500 

24 – 27 กมุภาพนัธ ์

2566 
20,990 20,990 13,990 5,500 

10 – 13 มนีาคม 2566 19,990 19,990 12,990 5,500 

18 – 21 มนีาคม 2566 20,990 20,990 13,990 5,500 

22 – 25 มนีาคม 2566 19,990 19,990 12,990 5,500 

30 ม.ีค. – 02 เม.ย. 

2566 
19,990 19,990 12,990 5,500 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เดก็อายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 

3,000 บาท 

 

** อตัรานีไ้มร่วมค่าทิปคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านะละ 

1,200 NTD/ท่าน** 

 

โปรแกรมเดนิทาง 5 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ 

STARLUX AIRLINES (JX) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก 

            เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 7,000 

บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้อง

ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทาง

ไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ราคานี้ส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน ทุก

กรณี 

4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์  

หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน า

เท่านั้น 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท า

ความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อ

โควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทัวร์) 

7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 



Day1 สนามบินสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – เมอืงเถาหยวน 

 

15.30  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน 

STARLUX AIRLINES (JX) โดยมีป้ายต้อนรับ   เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความ

สะดวกพร้อมแนะน าข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

18.55 น าท่านออกเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน STARLUX 

AIRLINES เที่ยวบินที่ JX742 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที 

23.25 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากนั้นน าท่านผ่านขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พร้อมออกเดินทางสู่ 

เมืองเถาหยวน (Taoyuan) เมืองเถาหยวนเป็นเมืองที่มีรูปร่างแคบยาวไปตามที่ราบสูงตะวันตก

เฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน ขนาบข้างด้วยกรุงไทเปและนครอี๋หลาน ที่นี่เต็มไปด้วยความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมพร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายให้คุณเท่ียว ที่นี่ได้รับ

ฉายาว่าเป็น “อาณาจักรดอกไม้” และ “ดินแดนแห่งหนึ่งพันบ่อน้ า” 

ที่พัก LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day2 ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - 

ร้านเห็ดหลินจือ - สวนองุ่นบราซิล  

             เมืองไทจง 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung) น าท่านแวะชม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (Zhongshe 

Flower Garden) เป็นสวนดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่ปลูก

ดอกไม้สลับสับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและฤดูกาล

สามารถรับชมได้ตลอดทั้งปี ทุ่งดอกไม้หลากหลายสีและ

แหวกแนว มีซุ้มดอกไม้ ศาลากลางน้ า กังหันลม เปียโน

กลางสวนและยังมีมุมสวยๆให้

ไ ด้ ถ่ า ย รู ป อี ก ม า ก ม า ย 

ส าหรับในเดือนธันวาคม

ทุกท่านสามารถชมทุ่ ง

ดอกคอสมอส, ดอกลิลลี่, 

ดอก เสจ  เ ป็ นต้ น  แล ะ

ในชว่งทีส่วยทีส่ดุจะเปน็ชว่ง

เดือนมกราคม-มีนาคม ซึ่งทุ่ง

ดอกทิวลิปถือเป็นไฮไลท์ของฟาร์มดอกไม้จงเซ่ออีก

ด้วย ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสวนดอกไม้อย่างเดียวแต่ยังเป็นตลาดดอกไม้อีกด้วย สามารถเลือกซื้อ

ดอกไม้ มีกิจกรรมอื่นๆให้เลือกท า อีกทั้งยังมีร้าน BBQ สไตล์ไต้หวัน ถือเป็นร้านยอดนิยม

ส าหรับคนในท้องถิ่น (รวมค่าเข้าฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ)   



 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน 

ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางหัวใจของไต้หวัน เป็นเมืองเดียวที่ดินแดนไม่มีเขตติดต่อ

ชายฝั่งทะเล ยังเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น้ ายาวที่สุดในไต้หวันหล่อ

เลี้ยงผู้คนในเมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองหนานโถว 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938 ตั้งอยู่ทาง

ด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่ง

ปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้

ประสบ 

ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนส่ิงใด ก็จะประสบความส าเร็จ

ตามปรารถนา จึงท าให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้ 

ด้านหน้ามี สิงโตหินอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

แสดงถึงความยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของวัดเหวินหวู่ ชาวไต้หวันเชื่อว่าเป็นสิงโตผู้พิทักษ์

และจะอยู่เป็นคู่ชาย-หญิงอยู่เสมอ ซึ่งตัวผู้อยู่ทางขวาเหยียบลูกโลก ตัวเมียอยู่ทางซ้ายกับลูก

สิงโตตัวน้อย  

 

จุดที่หนึ่ง: องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่านั่งบนบัลลังค์ ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพร

เกี่ยวกับเรื่องของประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัย

อันตราย ตรงจุดนี้คนไต้หวันมักนิยมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 

รอบ เพ่ือเป็นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 



จุดที่สอง: วิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่าน่ังบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเย่ว์เฟย เป็นเทพเจ้า

แห่งฝ่ายบู๊ด้วยกันทั้งคู่ บางต านานเล่าว่าเทพ เย่ว์เฟยเป็นเทพเจ้ากวนอูอีกปางหนึ่ง ตรงจุดนี้มัก

นิยมขอพรเกี่ยวกับเกี่ยวกับสติปัญญา และการซื่อสัตย์ 

จุดที่สาม: วิหารต้าเฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับ

การศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมู่คณะ ให้ท่านได้ชม

ทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนด์มาร์คส าคัญของไต้หวัน ที่มาของชื่อ

ทะเลสาบสุริยันจันทรานั้นมาจากมีลักษณะรูปร่างทางตอนเหนือคล้ายพระอาทิตย์ ทางตอนใต้มี

รูปร่างกลมคล้ายพระจันทร์ พื้นที่รอบทะเลสาบยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและ

สิ่งมีชีวิตมากมาย อาทิ ปลา นก และสัตว์อื่นๆ หลากหลายสายพันธุ์   

ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู 

(Lalu Island) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นที่รู้จักกัน

ในนามเกาะบนน้ า อดีตบริเวณนี้เป็นที่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมือง 

จนกระทั้งปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวันได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

เกาะกวงฮวา (Guanghua Island) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 ได้เกิด

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าให้ทะเลสาบสุริยันจันทราได้รับความ

เสียหายท าให้มีการค้นพบซากอารยธรรมและของใช้โบราณของ

ชนเผ่าพื้นเมือง จนปี ค.ศ. 2000 จึงกลับมาใช้ชื่อเดิมเป็นเกาะ

 



ลาลูจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชนเผ่าพื้นเมืองใช้เกาะลาลูเป็นสถานที่

ศักดิ์สิทธิ ์

 

 

 

ระหว่างล่องเรือแวะพักที่ท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะน า

ให้เลือกชิม ไข่ต้มใบชา (Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึ้นเขา

ไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง เป็นไข่ต้มใบชาร้านดังที่ไม่ว่าใครก็

ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความอร่อยนั้น

อยู่ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การต้มไข่พร้อมกับ

สมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ท าให้เมื่อชิมไปค าแรกจะได้

กลิ่นหอมของสมุนไพรพร้อมกับรสชาติเค็มนิดหน่อยของตัว

ซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของอาม่าเป็น

ร้านเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบ

สุริยันจันทราและมีสาขาที่นี่ที่เดียวเท่านั้น 

 

 น าท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านเห็ดหลินจือ ถือเป็นพืชสมุนไพรส าหรับรักษาสุขภาพ โดยจะมีชาวเผ่า

มาแนะน าสินค้า ซึ่งสินค้ามีทั้งแบบ อบแห้ง และแปรรูปเป็นแคปซูลท าให้รับประทานง่ายขึ้น 

ช่วยลดทั้งเบาหวาน และโคเลสเตอรอล จากนั้นน าท่านแวะชม สวนองุ่นบราซิล พร้อมเด็ดชิม

สดๆจากสวน โดยสวนจะน ามาแปรรูปทั้งน้ าเอนไซม์ สกัดผงและอบแห้ง มีสรรพคุณคือช่วยล้าง

สารพิษที่สะสมในร่างกาย 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน 

ที่พัก STAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 



Day3 ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - 

ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)  

             ซีเหมินติง   

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake 

Shop) ชื่อดังของไต้หวัน เป็นขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพาย

สับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด)  

น าท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) 

อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่

เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ าทะเลและลม ทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็น

รูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว อาทิ หินรองเท้านางฟ้า, หินทะเลเทียน, หินช้าง, หิน

ไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิง, หินหัวมังกรและอื่นๆ และเนื่องจากมีพื้นที่ใกล้กับชายฝั่งทะเลดังน้ัน

จึงท าให้พื้นที่นี้มีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอ

ถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  ให้ท่านได้ดื่มด่ า

บรรยากาศธรรมชาติสร้างและหินรูปร่างแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน 

เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่ว

เฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลิน

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต 

ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย ทั้งนี้

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นยังเป็นที่ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง 

SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมชั่นชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ได้น าฉากตึก

โคมไฟในหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ินด าเนินเรื่องอีกด้วย 

แนะน าของอร่อย เป็นต้นก าเนิด บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน บัว

ลอยของไต้หวันจะชิ้นใหญ่กว่าและเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไม่

เท่ากัน ส่วนน้ าเชื่อมจะเป็นน้ าถั่วเขียวหอมหวาน สามารถสั่งได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านเดินทางสู ่ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับ

ในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์

ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO 

BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, 

OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA 

น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยาม

แสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของ

มากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง หรือของกิ๊ฟช้อปมาก

มายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์  

อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของที่นี่ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะส าหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อป

ปิ้งกันอย่างจุใจ 



 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา 

ที่พัก CHATEAU DE CHINE HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เมืองเถาหยวน - มิตซุย เอาท์เล็ต 

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้ง

แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย

คนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่

โบราณและน าท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ชื่อดัง

ของไต้หวัน เป็นขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด)  
 

จากนั้นน าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) สถานที่

แห่งนี้สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงนายพลเจียงไคเช็ค ประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวัน ที่ถึง

แก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ.2518 ที่ตั้งของอนุสรณ์สถานเดิมเป็นกองบัญชาการกองทัพบก ซึ่งเป็น

เขตทหารที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมืองไทเปในสมัยนั้น ตัวอาคารใช้สีฟ้าและสีขาวซึ่งเป็นสีของธง

ชาติไต้หวันเป็นหลัก หลังคาถูกออกแบบในความหมายของท้องฟ้าสีครามและดวงอาทิตย์ที่มี

แสงสว่าง 12 ล าแสง รูปปั้นสัมฤทธิ์ของท่านอดีตประธานาธิบดีหันหน้าไปท าเนียบประธานาธิบดี

และจีนแผ่นดินใหญ่ในทางทิศตะวันตก ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีนัยพิเศษ ด้วยแนวคิดด้าน

ประชาธิปไตยที่เปิดกว้างมากขึ้น ท าให้ลานด้านหน้าของอนุสรณ์สถานกลายเป็นสถานที่ชุมนุม

ของกลุ่มเพ่ือประชาธิปไตย 

น าท่านเดินทางสู ่ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย (Mitsui Outlet) เป็นห้างที่เปิดตัวภายใต้การด าเนินการ

ของบริษัท Japanese Mitsui Group ซึ่งเป็นเจ้าของห้างเอาท์เล็ทชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ที่นี่

คือห้างเอาท์เล็ทแบบเต็มรูปแบบ 5 ชั้น ภายในห้างมีการแบ่งพื้นที่ไว้เป็น 2 ส่วน IN MALL และ 



OUT MALL พื้นที่ให้บริการจากแบรนด์ชั้นน าทั่วโลก อาทิ Versace, ARMANI, Calvin Klein 

Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE, Onitsuka Tiger และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถยื่นขอท า 

Tax Refund เมื่อช็อปปิ้งมากกว่า 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน พร้อมยื่น Passport ได้ที่แผนก 

Information ที่ชั้น 1 ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมร้านอาหารไต้หวันและร้านอาหาร

ญี่ปุ่นยอดนิยมในไต้หวัน และยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ต JASONS Market ชานมไต้หวันแบบขวด 

ขนมไต้หวัน สามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากคนที่บ้าน ในห้าง  Free Wi-Fi มีตู้ส าหรับ

ชาร์จโทรศัพท์สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

  

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

14.45 น าท่านออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบิน STARLUX 

AIRLINES เที่ยวบินที่ JX745 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที 

17.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

เลทส์โกกรุ๊ป 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



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

 หรือโทร 02-234-5936 
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