
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26819 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิเถาหยวน - ตลาดเฝิงเจีย่
ไนทม์ารเ์ก็ต 

   

STAY HOTEL, 
TAICHUNG 
หรอืเทยีบเทา่  

2 
เมอืงหนานโถว - วัดเหวนิหวู่ - ล่องเรอืทะเลสาบสุรยิัน
จันทรา - สวนองุน่บราซลิ - วดัหลงซาน - ยา่นซเีหมนิตงิ    

CHATEAU DE 
CHINE HOTEL, 
TAIPEI 
หรอืเทยีบเทา่  

3 

เมืองไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสับปะรด- 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาตเิย่หลิว่ - 
หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน - เมืองผงิซ ี- หมู่บา้นโบราณสอื
เฟ่ิน (รวมปลอ่ยโคม) - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมตัว๋) 

   

LIDO 
FORESTRY SPA 
RESORT, 
TAOYUAN 
หรอืเทยีบเทา่  

4 
รา้นเครือ่งส าอางค ์- หา้งเอาทเ์ล็ทมติซยุ - สนามบนิเถา
หยวน - สนามบนิสวุรรณภมู ิ     



 

 

 

BKK       TPE TPE       BKK 

  
VZ562 10.05 14.40 VZ563 15.40 18.35 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่
รวม 
ต ัว๋

เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

29 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2566 14,990 14,990 11,990 5,000 

31 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

01 – 04 เมษายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

02 – 05 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

12 – 15 เมษายน 2566 25,990 25,990 20,990 7,000 

14 – 17 เมษายน 2566 27,990 27,990 22,990 7,000 

15 – 17 เมษายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

16 – 19 เมษายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

19 – 22 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

20 – 23 เมษายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

22 – 25 เมษายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

26 – 29 เมษายน 2566 16,990 16,990 12,990 5,000 

27 – 30 เมษายน 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 21,990 21,990 16,990 5,000 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566 18,990 18,990 13,990 5,000 

01 – 04 พฤษภาคม 2566 18,990 18,990 13,990 5,000 

02 – 05 พฤษภาคม 2566 18,990 18,990 13,990 5,000 

06 – 09 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

07 – 10 พฤษภาคม 2566 14,990 14,990 11,990 5,000 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ 

VIETJET AIR (VZ) 

      เทีย่วบนิที ่      เวลาออก     เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่    เวลาออก    เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์
ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-
3 ทา่น 

ราคาทวัร ์
เด็ก/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัร ์
ไมร่วม 
ต ัว๋

เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

12 – 15 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

13 – 16 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

14 – 17 พฤษภาคม 2566 15,990 15,990 11,990 5,000 

17 – 20 พฤษภาคม 2566 15,990 15,990 11,990 5,000 

19 – 22 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

20 – 23 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

24 – 27 พฤษภาคม 2566 15,990 15,990 11,990 5,000 

25 – 28 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

27 – 30 พฤษภาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

31 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2566 15,990 15,990 11,990 5,000 

08 – 11 มถินุายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

10 – 13 มถินุายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

16 – 19 มถินุายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

29 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

01 – 04 กรกฎาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

08 – 11 กรกฎาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

14 – 17 กรกฎาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

22 – 25 กรกฎาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

03 – 06 สงิหาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

12 – 15 สงิหาคม 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

19 – 22 สงิหาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

24 – 27 สงิหาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์
ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-
3 ทา่น 

ราคาทวัร ์
เด็ก/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัร ์
ไมร่วม 
ต ัว๋

เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

01 – 04 กนัยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

07 – 10 กนัยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

09 – 12 กนัยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

14 – 17 กนัยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

16 – 19 กนัยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

21 – 24 กนัยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

23 – 26 กนัยายน 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

05 – 08 ตลุาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

07 – 10 ตลุาคม 2566 18,990 18,990 13,990 5,000 

12 – 15 ตลุาคม 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

22 – 25 ตลุาคม 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

25 – 28 ตลุาคม 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

** อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นะละ 1,500 บาท/ทา่น ** 
** อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ ในกรณีพาสปอรต์ตา่งชาต ิจา่ยเพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท ** 

ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท/

ทา่น และช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์
เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตรา
คา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ราคานีส้ าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาตชิ าระเพิม่ 2,000 บาท/ทา่น ทกุกรณี 
4. ทา่นทีต่อ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่

ทกุครัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท ์หรอื เวลาบนิ โดย
ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยันวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความ
สะอาดหอ้งพักเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนี้ดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

7. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

07.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการ
บนิ VIETJET AIR (VZ) โดยมป้ีายตอ้นรับเลทสโ์กกรุป๊ และมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความ
สะดวกพรอ้มแนะน าขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

10.05 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สาธารณรัฐจนี (ไตห้วนั) โดยสายการบนิ 
VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ562 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 55 นาท ี

14.40 เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน สาธารณรฐัจนี (ไตห้วัน) หลงัจากนัน้น าทา่นผา่นขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง รับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) พรอ้มออกเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว 

น าท่านเดนิทางสู่ เฝิงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต (Feng Chia Night Market) ตัง้อยู่ที่เมอืงไทจง 
ใกลม้หาวทิยาลัยฟงเจีย่ (Feng Chia University) ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้ตลาดกลางคนืฟงเจีย่-เห
วนิหวา (Feng Chia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจี่ย (Feng Chia Rd.) และถนนฟูฉิง 
(Fuxing Rd.) ตลาดกลางคนืแหง่นี้ถอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืชือ่ดังของเมอืงไทจงและทีใ่หญ่
ที่สุดในไตห้วัน มีของขายมากมายใหทุ้กท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ ภายในมีสนิคา้
คุณภาพดีเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอาง อาหารทอ้งถิน่ และอาหารแบบสตรีทฟู้ ด
มากมายใหล้ิม้รสความอรอ่ย 

รา้นรองเทา้แนะน า ABC MART เป็นศนูยร์วมรองเทา้แบรนดด์งัตา่งๆ 
ทีเ่ป็นยอดนยิม อาท ิOnitsuka Tiger, Adidas, Nike, Convers และ
รองเทา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยทีบ่างรุน่ภายในรา้นถอืว่ามรีาคา
ถูกกว่าทอ้งตลาดและเมือ่เทียบราคากับรุ่นนั้นๆ ถูกกว่าในประเทศ
ไทย ทัง้นี้ทางรา้นยังจัดโปรลดราคาอยู่เป็นประจ า อกีอย่างทีข่ ึน้ชือ่
คอือาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนูที่ข ึน้ชือ่ของที่นี่เลยก็ม ีชานม
ไขม่กุ ไกท่อด หลูเ่วย่ เตา้หูเ้หม็น และอาหารทีน่่าสนใจอกีมากมาย 

แนะน าของกนิอร่อยๆ ไกท่อดยกัษ ์HOT-STAR รา้นไกท่อดชือ่ดังทีเ่ป็น
ทีน่ยิมในนักทอ่งเทีย่วและคนไตห้วัน ทีร่า้นนี้ไกทุ่กชิน้จะทอดสดใหมต่ลอด ตัว
เนื้อไก่มขีนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตัวแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกนิไป 
ราคาชิน้ละ 70 NTD และที่รา้นไม่ไดม้แีค่เฉพาะไก่ทอดชิน้ใหญ่ไวบ้รกิารอย่าง
เดยีว ยังมหีลากหลายเมนูใหท้า่นไดเ้ลอืกทานอกีดว้ย 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร เมนพูเิศษ บฟุเฟตห์มาลา่ ชาบหูมอ้ไฟ  
ทีพ่กั STAY HOTEL TAICHUNG ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day2 เมอืงหนานโถว – วดัเหวนิหวู ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – สวนองุน่บราซลิ 

– วดัหลงซาน – ยา่นซเีหมนิตงิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว (Nantou) เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดและตัง้อยู่ใจกลางเกาะ
ไตห้วัน ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ใจกลางหัวใจของไตห้วัน เป็นเมอืงเดยีวทีด่นิแดนไม่มเีขต
ตดิตอ่ชายฝ่ังทะเล ยังเป็นตน้ก าเนดิแมน่ ้าโจวสุย่ (Zhuoshui River) แมน่ ้ายาวทีส่ดุในไตห้วัน
หลอ่เลีย้งผูค้นในเมอืง ยังมทีะเลสาบสรุยิันจันทราเป็นสถานทีท่่องเทีย่วขึน้ชือ่ของเมอืงหนาน
โถว 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1938 ตัง้อยู่
ทางดา้นขวาของทะเลสาบสรุยิันจันทรา ภายในวัดมรีูปปั้นของขงจือ้และเทพกวนอู (เทพเจา้
แหง่ปัญญา และเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย)์ ซึง่ชาวไตห้วันเชือ่กนัวา่ หากไดบ้ชูาเทพเจา้กวนอ ู
จะไดป้ระสบ 
ความส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน มแีตค่นจงรักภักด ีหรอืหากวางแผนสิง่ใด ก็จะประสบความส าเร็จ
ตามปรารถนา จงึท าใหไ้ดรั้บความนยิมจากชาวไตห้วัน ทีม่าสกัการะขอพรองคเ์ทพในวัดแหง่นี ้
ดา้นหนา้มี สงิโตหนิอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญ
ไตห้วันแสดงถงึความยิง่ใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของวัดเหวนิหวู ่ชาวไตห้วันเชือ่วา่เป็นสงิโตผู ้
พทิักษ์และจะอยู่เป็นคูช่าย-หญงิอยู่เสมอ ซึง่ตวัผูอ้ยูท่างขวาเหยยีบลกูโลก ตวัเมยีอยู่ทางซา้ย
กบัลกูสงิโตตวันอ้ย  
 
จุดทีห่นึง่: องคเ์ทพเจา้กวนอู ในท่าน่ังบนบัลลังค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนิยมมาขอพร
เกีย่วกับเรือ่งของประสบความส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัย
อนัตราย ตรงจุดนี้คนไตห้วันมักนยิมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงนิ มาวนรอบกระถางธปู 3 
รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว 

จุดทีส่อง: วหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอูในท่าน่ังบนบัลลังคค์ู่กับองคเ์ทพเย่วเ์ฟย เป็น
เทพเจา้แห่งฝ่ายบู๊ดว้ยกันทัง้คู่ บางต านานเล่าว่าเทพ เย่วเ์ฟยเป็นเทพเจา้กวนอูอกีปางหนึ่ง 
ตรงจดุนีม้กันยิมขอพรเกีย่วกบัเกีย่วกบัสตปัิญญา และการซือ่สตัย ์



จุดทีส่าม: วหิารตา้เฉิง เป็นที่ประดษิฐานขององค์เทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพร
เกีย่วกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา 

 
 
 
 
 

 

น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) แบบหมูค่ณะ ใหท้า่นไดช้ม
ทัศนยีภาพอนัสวยงามของทะเลสาบสรุยิันจันทราแลนดม์ารค์ส าคญัของไตห้วัน ทีม่าของชือ่
ทะเลสาบสรุยินัจันทรานัน้มาจากมลีกัษณะรปูรา่งทางตอนเหนอืคลา้ยพระอาทติย ์ทางตอนใตม้ี
รปูรา่งกลมคลา้ยพระจันทร ์พืน้ทีร่อบทะเลสาบยงัอดุมไปดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาตแิละ
สิง่มชีวีติมากมาย อาท ิปลา นก และสตัวอ์ืน่ๆ หลากหลายสายพนัธุ ์  

ระหวา่งลอ่งเรอืชมบรรยากาศทีส่วยงามในทะเลสาบ ม ีเกาะลาล ู
(Lalu Island) ตัง้อยู่กลางทะเลสาบสุรยิันจันทรา เป็นที่รูจ้ัก
กันในนามเกาะบนน ้ า อดีตบริเวณนี้เป็นที่อาศัยของชนเผ่า
พืน้เมอืง จนกระทัง้ปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไตห้วันไดเ้ปลีย่น
ชือ่เป็น เกาะกวงฮวา (Guanghua Island) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 
ไดเ้กดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ท าใหท้ะเลสาบสุรยิันจันทราไดร้ับ
ความเสียหายท าใหม้ีการคน้พบซากอารยธรรมและของใช ้

โบราณของชนเผ่าพื้นเมอืง จนปี ค.ศ. 2000 จงึกลับมาใชช้ือ่
เดมิเป็นเกาะลาลูจนถงึปัจจุบัน ในอดตีชนเผ่าพื้นเมอืงใชเ้กาะ
ลาลเูป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

 

 
 

 

ระหว่างล่องเรือแวะพักที่ท่าเรือ ใหท้่านไดอ้ิสระและ
แนะน าใหเ้ลือกชมิ ไข่ตม้ใบชา (Taiwanese Tea Eggs) 
กอ่นขึน้เขาไปนมัสการพระถังซมัจ๋ัง เป็นไขต่ม้ใบชารา้นดังทีไ่ม่
ว่าใครก็ตอ้งมาลิม้ลองไข่ตม้ใบชาสูตรพเิศษของอาม่า ความ
อร่อยนัน้อยู่ความพถิพีถิันในทุกขัน้ตอนตัง้แต่การตม้ไข่พรอ้ม
กบัสมนุไพรตา่งๆ รวมถงึเห็ดหลนิจอื ท าใหเ้มือ่ชมิไปค าแรกจะ
ไดก้ลิน่หอมของสมุนไพรพรอ้มกับรสชาตเิค็มนดิหน่อยของตัว
ซอส รวมแลว้เขา้กันอร่อยสุดๆ รา้นไข่ตม้ใบชาของอาม่าเป็น
รา้นเดยีวที่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ปิดขายไดบ้นท่าเรอืในทะเลสาบ
สรุยิันจันทราและมสีาขาทีน่ีท่ีเ่ดยีวเทา่นัน้ 
 



 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

จากนัน้น าทา่นแวะชม สวนองุน่บราซลิ พรอ้มเด็ดชมิสดๆจากสวน โดยสวนจะน ามาแปรรปูทัง้
น ้าเอนไซม ์สกดัผงและอบแหง้ มสีรรพคณุคอืชว่ยลา้งสารพษิทีส่ะสมในรา่งกาย 

น าท่านเดนิทางสู่ ซีเหมนิตงิ (Ximending) ตัง้อยู่ใน
เมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ใน

กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ทีท่ันสมัยของวัยรุ่น
ในไตห้วัน ภายในตลาดมขีองมากมาย โดยเฉพาะ
สนิคา้แฟชัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง 

หรอืของกิ๊ฟชอ้ปมากมายที่มใีหอ้ัพเดทแฟชั่นเรือ่ยๆ 
ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้

มแีบรนดข์องทีน่ี่ยังถอืไดว้่ามรีาคาทีถู่กเหมาะส าหรับนักช ้

อปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day3 เมอืงไทเป - รา้นสรอ้ยสขุภาพ - รา้นพายสบัปะรด - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - 
อทุยานแหง่ชาตเิยห่ล ิว่ - เมอืงผงิซ ี- หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน (รวมปลอ่ยโคม) - 

ตกึไทเป 101 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มี
ทัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัตใินป้องกันรังส ีช่วยการไหลเวยีนของเลือดใน
ร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าค่าของชาวไตห้วัน
ตัง้แต่โบราณและน าท่านเลือกซื้อของฝาก รา้นขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake 
Shop) ชือ่ดังของไตห้วัน เป็นขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ด
ทอด)  

จากนั้นน าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 
สถานทีแ่หง่นี้สรา้งขึน้เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึนายพลเจยีงไคเชค็ ประธานาธบิดคีนแรกของไตห้วัน 
ทีถ่งึแก่อนจิกรรมเมือ่ พ.ศ.2518 ทีต่ัง้ของอนุสรณ์สถานเดมิเป็นกองบัญชาการกองทัพบก ซึง่
เป็นเขตทหารทีใ่หญ่ทีส่ดุในเขตเมอืงไทเปในสมยันัน้ ตวัอาคารใชส้ฟ้ีาและสขีาวซึง่เป็นสขีองธง
ชาตไิตห้วันเป็นหลัก หลังคาถูกออกแบบในความหมายของทอ้งฟ้าสคีรามและดวงอาทติยท์ีม่ ี
แสงสวา่ง 12 ล าแสง รปูปั้นสมัฤทธิข์องทา่นอดตีประธานาธบิดหีนัหนา้ไปท าเนยีบประธานาธบิด ี



 

และจีนแผ่นดินใหญ่ในทางทิศตะวันตก ซึ่งทั ้งหมดนี้ลว้นมีนัยพิเศษ ดว้ยแนวคิดดา้น
ประชาธปิไตยทีเ่ปิดกวา้งมากขึน้ ท าใหล้านดา้นหนา้ของอนุสรณ์สถานกลายเป็นสถานทีชุ่มนุม
ของกลุม่เพือ่ประชาธปิไตย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! เสีย่วหลงเปา 
น าท่านเดนิทางเทีย่วชม อุทยานแห่งชาตเิยห่ลิว่ (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่
ทางสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วนั มลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้า
ทะเลและลม ทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตืน่ตาทีเดยีว อาท ิหนิ
รองเทา้นางฟ้า, หนิทะเลเทยีน, หนิชา้ง, หนิไอศกรมี, หนิเศยีรเจา้หญงิ, 
หนิหัวมงักรและอืน่ๆ และเนื่องจากมพีืน้ทีใ่กลก้ับชายฝ่ังทะเลดังนัน้จงึ
ท าใหพ้ืน้ทีน่ีม้หีนิรปูทรงแปลกตาอกีมากมาย และทีเ่ป็นไฮไลทแ์ละ
มนีกัทอ่งเทีย่วเขา้ควิรอถา่ยรปูดว้ยมากทีสุ่ดคอื หนิเศยีรราชิ

น ิซึง่มชีือ่เสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลก ใหท้่านไดด้ื่มด ่าบรรยากาศ
ธรรมชาตสิรา้งและหนิรูปร่างแปลกตา รวมถงึจุดชมววิแบบ 360 
องศา 

 
 
 
 
 

 
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จี
หลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ที่มีชือ่เสยีงในไตห้วัน 
เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดตี ชืน่ชมววิ
ทวิทัศน ์รวมทัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ มากมาย ทัง้นีห้มูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินยงัเป็นทีต่าม
รอยของสาวกการต์นู เรือ่ง SPIRITED AWAY การต์นูอนเิมชัน่ชือ่ดังของญีปุ่่ น ทีไ่ดน้ าฉากตกึ
โคมไฟในหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินด าเนนิเรือ่งอกีดว้ย 

แนะน าของอร่อย เป็นตน้ก าเนดิ บวัลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วนั 
บวัลอยของไตห้วันจะชิน้ใหญก่วา่และเนือ้หนบึกวา่มาก แตล่ะสกี็คน
ละรสชาตแิละมคีวามหนบึไม่เท่ากัน สว่นน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถั่วเขยีว
หอมหวาน สามารถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและแบบเย็น 



 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงผงิซี (Pingxi) หรือที่รูก้ันในชือ่เสน้ทางรถไฟผิงซ ีโดยเมืองนี้มี
ชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE 
เนื่องจากสถานทีแ่ห่งนี้เป็นหนึง่ในฉากทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รือ่งนี้ จงึท าใหท้ีน่ี่ไดช้ือ่ว่าเป็น
หนึง่ในเสน้ทางรถไฟสาย  โรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคือ หมู่บา้นโบราณสอืเฟ่ิน (Shifen Old 
Street) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ในพื้นที่ของเมอืงผงิซ ีเป็นหมู่บา้นที่มทีางรถไฟพาดผ่าน
กลางหมูบ่า้น ถอืว่าเป็นหมูบ่า้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตวั อกีทัง้ทีแ่หง่นี้ยังขึน้ชือ่ในเรือ่งของการ
ปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆ ปีทุกแห่งจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY 
LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซยีว หรอื 
วันที ่15 ของเดอืน 1 จากนัน้น าทุกท่านขอพรอธษิฐานและปลอ่ยโคมขงหมงิ (รวมคา่บรกิาร
แลว้ 1 โคม/4 ทา่น) ยังสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิไปกบัรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่
ดงัไอศครมีถัว่ตดั และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย 
 
 



 

แนะน าของอรอ่ย ไอศครมีถ ัว่ตดั ไอศครมีรสกะททิีเ่ขม้ขน้ถงึ
ใจ โรยดว้ยถั่วตัดทีท่ าขึน้สดๆ เมือ่ทานคูก่ันกับไอศครมีเขา้กันไดด้ี
แบบลงตวัสดุๆ เป็นอกีหนึง่ขนมทีม่าเยอืนไตห้วันตอ้งลิม้ลอง 

 
 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (Taipei 101) (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชัน้ 89) 
ใหท้่านไดถ้า่ยรูปคู่กับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็น
อันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีความสูงถงึ 508 
เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลก
ไ ว ้ม า ก ม าย  อ าทิ  BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, 
HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT 
BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, 
VERSACE, ZARA   
ทัง้นี้จุดไฮไลท์ของตกึไทเป 101 คอืลฟิตค์วามเร็วสูงพเิศษสองตัว ซึง่
สามารถขึน้ไดด้ว้ยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาท ีใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาท ี
ในการเดนิจากชัน้ 5 ไปยังจุดชมววิชัน้ 89 
ลฟิตท์ัง้สองนี้เป็นลฟิตอ์ัจฉรยิะความเร็วสูง
เพยีงตัวเดยีวในโลกทีต่ดิตัง้อุปกรณ์แรงดัน
คงที ่ในชัน้ 89 เป็นจุดชมววิเมอืงไทเปแบบ 
360 องศา ทีม่คีวามสงู 382 เมตร มลีกูบอล
กันกระแทกขนาดใหญ่ ชื่อเต็มอย่างเป็น
ทางการคือ  Tuned Mass Damper TMD 
ซึง่เป็นระบบลดแรงสั่นสะเทอืนทีป่รับใหเ้ขา้กับความสมดุลของอาคารนี ้
การแกวง่ของอาคารเมือ่ถกูลมแรงพัดท าใหร้ะดบัความรนุแรงลดลง  

หมายเหตุ: กรณีที่ท่านตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรุณาแจง้กับทางเจา้หนา้ที่
ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง โดยค่าตั๋วขึ้นตึกไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 เหรยีญ
ดอลลาหไ์ตห้วนั 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง  
ทีพ่กั LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ใหท้า่นไดอ้สิระแชน่ า้แร่

แบบส่วนตวัในหอ้งพกั เพือ่ผ่อนคลาย ผวิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีน
โลหติดขี ึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day4 รา้นเครือ่งส าอางค ์– ห้างเอาทเ์ล็ทมติซุย – สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะ รา้นเครือ่งส าอางค ์มเีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา น ้ามัน ยานวดขึน้ชือ่ของไตห้วัน

ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปไดอ้ย่างเต็มที่ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ห้างเอาทเ์ล็ทมติซุย 
(Mitsui Outlet) เป็นหา้งทีเ่ปิดตวัภายใตก้ารด าเนนิการของบรษัิท Japanese Mitsui Group 
ซึง่เป็นเจา้ของหา้งเอาทเ์ล็ทชือ่ดังจากประเทศญีปุ่่ น ทีน่ี่คอืหา้งเอาทเ์ล็ทแบบเต็มรูปแบบ 5 
ชัน้ ภายในหา้งมกีารแบง่พืน้ทีไ่วเ้ป็น 2 สว่น IN MALL และ OUT MALL พืน้ทีใ่หบ้รกิารจากแบ
รนดช์ัน้น าทั่วโลก อาท  ิVersace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE, 
Onitsuka Tiger และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถยื่นขอท า Tax Refund เมื่อช็อปป้ิงมากกว่า 
2,000 ดอลลาร์ไตห้วัน พรอ้มยื่น Passport ไดท้ี่แผนก Information ที่ชัน้ 1 ไดอ้ีกดว้ย 
นอกจากนี้ยังเป็นศูนยร์วมรา้นอาหารไตห้วันและรา้นอาหารญีปุ่่ นยอดนยิมในไตห้วัน และยังมี
ซุปเปอร์มาร์เก็ต JASONS Market ชานมไตห้วันแบบขวด ขนมไตห้วัน สามารถเลือกซื้อ
กลับไปเป็นของฝากคนทีบ่า้น ในหา้ง Free Wi-Fi มตีูส้ าหรับชารจ์โทรศัพทส์มควรแก่เวลาน า
ทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน สาธารณรัฐจนี (ไตห้วัน) 
15.40 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR 

เทีย่วบนิที ่VZ563 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
18.35 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม  ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจจาก

ทมีงานเลทสโ์กกรุ๊ป 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

