
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26960 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเถาหยวน – ตลาด
เฝิงเจีย่ไนท์มาร์เก็ต    

STAY 
HOTEL, 
TAICHUNG 
หรือเทียบเทา่ 

 

2 
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ชิงจิ้งสกายวอล์ค - เมืองหนาน
โถว – วดัเหวนิหวู ่– ลอ่งเรือทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – 
สวนองุน่บราซลิ  

   

STAY 
HOTEL, 
TAICHUNG 
หรือเทียบเทา่ 

 

3 

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – 
เมืองผงิซี – หมูบ่า้นโบราณสือเฟ่ิน (รวมปลอ่ยโคม) 
– เมืองไทเป – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด 
– ยา่นซีเหมนิตงิ 

   

CHATEAU DE 
CHINE 
HOTEL 
หรือเทียบเทา่ 

 

4 

วดัหลงซาน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมต ั๋ว) – ร้าน
เครื่องส าอางค์ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ห้าง
เอาท์เล็ทมติซุย – สนามบนิเถาหยวน  
สนามบนิสุวรรณภูม ิ

    

    



 

  

BKK       TPE TPE       BKK 

  
CI838 08.35 13.15 CI837 22.40 01.25 

 

 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายุไมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์
ไมร่วม 
ต ั๋ว

เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

12 – 15 เมษายน 2566 29,990 29,990 24,990 8,000 

19 – 22 เมษายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

10 – 13 พฤษภาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

31 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

21 – 24 มถิุนายน 2566 22,990 22,990 17,990 6,000 

12 – 15 กรกฎาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

09 – 12 สงิหาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

20 – 23 กนัยายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

11 – 14 ตุลาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

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

** อตัราน้ีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นะละ 1,500 บาท/ทา่น ** 
** อตัราคา่บรกิารน้ีเฉพาะพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ ในกรณีพาสปอร์ตตา่งชาต ิจา่ยเพิม่ ทา่นละ 2,000 

บาท ** 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท/ทา่น และช าระสว่นที่
เหลือ 21 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะ
ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ราคาน้ีส าหรบัพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ ส าหรบัพาสปอร์ตตา่งชาตชิ าระเพิม่ 2,000 บาท/ทา่น ทุกกรณี 
4. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการ

ออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จ้งใหท้ราบลว่งหน้า และการ
แนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ 
(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผู้
เดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใช้จา่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร์) 

7. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ CHINA 

AIRLINES (CI) 

       เทีย่วบนิที ่ เวลาออก         เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่ เวลาออก           เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจีย่ไนท์มาร์เก็ต 

 
07.00  นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ CHINA 

AIRLINES (CI)  โดยมป้ีายตอ้นรบั          เลทส์โกกรุป๊ และมเีจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกพรอ้ม
แนะน าขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

08.35 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรฐัจีน (ไต้หวนั) โดยสายการบิน CHINA 
AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ช ั่วโมง 55 นาท ี

13.15 เดินทางถงึ สนามบินเถาหยวน สาธารณรฐัจีน (ไต้หวนั) หลงัจากนั้นน าทา่นผา่นข ัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง รบัสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั่วโมง) พรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

น าท่านเดินทางสู่  เฝิ งเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต  (Feng Chia Night Market) ต ั้งอยู่ที่ เมืองไทจง ใกล้
มหาวิทยาลยัฟงเจี่ย (Feng Chia University) ครอบคลุมพื้นที่ท ั้งตลาดกลางคืนฟงเจี่ย-เหวินหวา 
(Feng Chia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจี่ย (Feng Chia Rd.) และถนนฟูฉิง (Fuxing 
Rd.) ตลาดกลางคืนแหง่น้ีถือไดว้า่เป็นตลาดกลางคืนชื่อดงัของเมืองไทจงและทีใ่หญท่ีสุ่ดในไต้หวนั มี
ของขายมากมายใหท้กุทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ ภายในมีสนิคา้คณุภาพดีเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครือ่งส าอาง อาหารทอ้งถิน่ และอาหารแบบสตรีทฟู้ ดมากมายใหล้ิม้รสความอรอ่ย 

รา้นรองเท้าแนะน า ABC MART เป็นศูนย์รวมรองเท้าแบรนด์ดงั
ต่ างๆ  ที่ เป็ น ยอด นิ ยม  อาทิ  Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, 
Convers และรองเทา้แบรนด์อืน่ๆ อีกมากมาย โดยทีบ่างรุน่ภายใน
รา้นถือว่ามีราคาถูกกว่าท้องตลาดและเมื่อเทียบราคากบัรุ่นนั้นๆ ถูก
กวา่ในประเทศไทย ท ัง้น้ีทางรา้นยงัจดัโปรลดราคาอยู่เป็นประจ า อีก
อยา่งทีข่ึน้ชื่อคืออาหารทานเลน่สไตล์ไตห้วนั เมนูทีข่ึ้นชื่อของทีน่ี่เลย
ก็มี ชานมไขมุ่ก ไก่ทอด หลูเ่วย่ เต้าหูเ้หม็น และอาหารทีน่่าสนใจอีก
มากมาย 

 

แนะน าของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR รา้นไก่ทอดชื่อดงัที่
เป็นที่นิยมในนกัทอ่งเทีย่วและคนไต้หวนั ทีร่า้นน้ีไก่ทุกชิ้นจะทอดสดใหม่
ตลอด ตวัเน้ือไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก สว่นตวัแป้งกรอบอร่อยไม่
หนาจนเกินไป ราคาชิ้นละ 70 NTD และที่รา้นไม่ได้มีแค่เฉพาะไก่ทอด
ชิน้ใหญไ่วบ้รกิารอยา่งเดียว ยงัมหีลากหลายเมนูใหท้า่นไดเ้ลือกทานอกีดว้ย 

 
ค ่า อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น  
ทีพ่กั STAY HOTEL TAICHUNG ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 



 
 
Day2 ฟาร์มแกะชงิจิง้ - ชงิจิง้สกายวอล์ค - เมืองหนานโถว – วดัเหวนิหวู ่– ลอ่งเรือทะเลสาบสุรยินั

จนัทรา – สวนองุน่บราซลิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางไปยงั ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ดนิแดนแหง่ทุง่หญา้สีเขียวขจี ทา่มกลางเมืองเล็กๆ ทีร่ายลอ้มไป
ดว้ยทวิทศัน์ของเทือกเขาสดุอลงัการ และ เขาเหอฮวนซาน ทีเ่ป็นท ัง้ ฟาร์มแกะ สถานทีเ่พาะปลูกตน้ไม้
และผลไมเ้มอืงหนาว และทีต่ ัง้ของสกายวอล์คทีส่งูทีส่ดุในไตห้วนั พรอ้มดว้ยอาคารตา่งๆ ทีส่รา้งขึน้ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก ท าให้ที่น่ีมีบรรยากาศคล้ายทางชนบทของ
ประเทศในยุโรปจนได้รบัการขนานนามให้เป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่ง
ไตห้วนั” อสิระทุกทา่นเพลดิเพลนิไปกบั ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทีสู่งทีสุ่ดใน
ไตห้วนั 

 

 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองหนานโถว (Nantou) เป็นเมืองทีใ่หญท่ีสุ่ดและต ัง้อยูใ่จกลางเกาะไตห้วนั ไดชื้่อ
วา่เป็นเมืองทีต่ ัง้อยูใ่จกลางหวัใจของไตห้วนั เป็นเมอืงเดียวทีด่นิแดนไมม่ีเขตตดิต่อชายฝั่งทะเล ยงัเป็น
ต้นก าเนิดแม่น ้าโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น ้ายาวที่สุดในไต้หวนัหล่อเลี้ยงผู้คนในเมือง ยงัมี
ทะเลสาบสรุยินัจนัทราเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วขึน้ชือ่ของเมอืงหนานโถว 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1938 ต ัง้อยูท่างดา้นขวา
ของทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ภายในวดัมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ปญัญา และเทพเจา้
แหง่ความซือ่สตัย์) ซึง่ชาวไตห้วนัเชือ่กนัวา่ หากไดบ้ชูาเทพเจา้กวนอ ูจะไดป้ระสบ 
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรกัภกัดี หรือหากวางแผนสิง่ใด ก็จะประสบความส าเร็จตาม
ปรารถนา จงึท าใหไ้ดร้บัความนิยมจากชาวไตห้วนั ทีม่าสกัการะขอพรองค์เทพในวดัแหง่น้ี ดา้นหน้าม ี
สิงโตหินอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตวั มูลค่าตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวนัแสดงถึงความ
ยิง่ใหญแ่ละเป็นเอกลกัษณ์ของวดัเหวนิหวู ่ชาวไตห้วนัเชือ่วา่เป็นสงิโตผูพ้ทิกัษ์และจะอยูเ่ป็นคูช่าย-หญงิ
อยูเ่สมอ ซึง่ตวัผูอ้ยูท่างขวาเหยียบลูกโลก ตวัเมยีอยูท่างซา้ยกบัลูกสงิโตตวัน้อย  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จุดทีห่น่ึง: องค์เทพเจ้ากวนอู ในทา่นั่งบนบลัลงัค์ ชาวจีนและชาวไตห้วนัมกันิยมมาขอพรเกีย่วกบัเรือ่ง
ของประสบความส าเร็จในหน้าทีก่ารงาน กิจการเจริญรุง่เรือง แคลว้คลาดจากภยัอนัตราย ตรงจุดน้ีคน
ไต้หวนัมกันิยมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงนิ มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพือ่เป็นการเรียกเงนิ
เรียกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว 

จุดที่สอง: วิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในทา่นั่งบนบลัลงัค์คูก่บัองค์เทพเย่ว์เฟย เป็นเทพเจ้าแห่ง
ฝ่ายบูด๊้วยกนัท ัง้คู ่บางต านานเล่าวา่เทพ เย่ว์เฟยเป็นเทพเจ้ากวนอูอีกปางหน่ึง ตรงจุดน้ีมกันิยมขอพร
เกีย่วกบัเกีย่วกบัสตปิญัญา และการซื่อสตัย์ 

จุดทีส่าม: วหิารตา้เฉิง เป็นทีป่ระดษิฐานขององค์เทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดน้ีมกันิยมขอพรเกีย่วกบัการศกึษา 
การเรียน หรือเกีย่วกบัสตปิญัญา 

 
น าทา่น ลอ่งเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) แบบหมูค่ณะ ใหท้า่นไดช้มทศันียภาพอนั
สวยงามของทะเลสาบสรุยินัจนัทราแลนด์มาร์คส าคญัของไตห้วนั ทีม่าของชือ่ทะเลสาบสรุยินัจนัทรานัน้
มาจากมลีกัษณะรูปรา่งทางตอนเหนือคลา้ยพระอาทติย์ ทางตอนใตม้รีูปรา่งกลมคลา้ยพระจนัทร์ พ้ืนที่
รอบทะเลสาบยงัอดุมไปดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาตแิละสิง่มชีีวติมากมาย อาท ิปลา นก และสตัว์อืน่ๆ 
หลากหลายสายพนัธุ์   

ระหวา่งลอ่งเรอืชมบรรยากาศทีส่วยงามในทะเลสาบ ม ีเกาะลาลู (Lalu 
Island) ต ัง้อยู่กลางทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นที่รูจ้กักนัในนามเกาะ
บนน ้า อดีตบรเิวณน้ีเป็นทีอ่าศยัของชนเผ่าพื้นเมือง จนกระท ัง้ปี ค.ศ. 
1946 ทางรฐับาลไตห้วนัไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น เกาะกวงฮวา (Guanghua 
Island) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวคร ั้งใหญ่ท าให้
ทะเลสาบสุรยินัจนัทราไดร้บัความเสียหายท าใหม้ีการคน้พบซากอารย
ธรรมและของใช้โบราณของชนเผ่าพื้นเมือง จนปี ค.ศ. 2000 จึง
กลบัมาใช้ชื่อเดมิเป็นเกาะลาลูจนถงึปจัจุบนั ในอดีตชนเผา่พื้นเมืองใช้
เกาะลาลูเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

 



 
 

ระหว่างลอ่งเรือแวะพกัทีท่า่เรือ ใหท้า่นได้อสิระและแนะน าให้
เลือกชิม ไข่ต้มใบชา (Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึ้นเขาไป
นมสัการพระถงัซมัจ ั๋ง เป็นไข่ตม้ใบชารา้นดงัทีไ่มว่่าใครก็ตอ้งมาลิ้ม
ลองไขต่้มใบชาสูตรพิเศษของอามา่ ความอรอ่ยนั้นอยูค่วามพถิีพถินั
ในทุกข ัน้ตอนต ัง้แต่การต้มไข่พรอ้มกบัสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ด
หลนิจือ ท าใหเ้มือ่ชิมไปค าแรกจะไดก้ลิ่นหอมของสมุนไพรพรอ้มกบั
รสชาติเค็มนิดหน่อยของตวัซอส รวมแล้วเข้ากนัอร่อยสุดๆ รา้นไข่
ต้มใบชาของอาม่าเป็นร้านเดียวที่ได้รบัอนุญาตให้เปิดขายได้บน
ทา่เรือในทะเลสาบสรุยินัจนัทราและมสีาขาทีน่ี่ทีเ่ดียวเทา่นัน้ 

 

จากนั้นน าท่านแวะชม สวนองุ่นบราซิล พร้อมเด็ดชิมสดๆจากสวน โดยสวนจะน ามาแปรรูปท ัง้น ้า
เอนไซม์ สกดัผงและอบแหง้ มสีรรพคณุคอืชว่ยลา้งสารพษิทีส่ะสมในรา่งกาย 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร เมนูพเิศษ บุฟเฟต์หมาลา่ ชาบูหมอ้ไฟ  
ทีพ่กั STAY HOTEL TAICHUNG ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

Day3 อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – เมืองผงิซี – หมูบ่า้นโบราณสือเฟ่ิน (รวมปลอ่ย
โคม) – เมืองไทเป – รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ยา่นซีเหมนิตงิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ (Yehliu Geopark) อทุยานแหง่น้ีต ัง้อยูท่างสว่นเหนือ
สดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพื้นทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลม ทะเล ท า
ใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง ลกัษณะตา่งๆ น่าตืน่ตาทเีดียว อาท ิหนิรองเทา้นางฟ้า, หนิทะเลเทยีน, หนิ
ช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิง, หินหวัมงักรและอื่นๆ และเน่ืองจากมีพื้นที่ใกล้กบัชายฝั่ งทะเล
ดงันั้นจึงท าใหพ้ื้นทีน้ี่มีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมี
นกัทอ่งเที่ยวเข้าควิรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หนิเศียรราชินิ ซึ่งมีชื่อเสียง
โดง่ดงัไปท ั่วโลก ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่าบรรยากาศธรรมชาตสิรา้งและหนิรูปรา่ง
แปลกตา รวมถงึจุดชมววิแบบ 360 องศา 

 

 

 

 

 

 



 
เดนิทางสู ่หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิว่เฟ่ิน 
ปจัจุบนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชืี่อเสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบ
ด ัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไต้หวนัในอดีต ชื่นชมววิทวิทศัน์ รวมท ัง้เลือกชิมและซื้อชาจาก
ร้านค้า มากมาย ท ั้งน้ีหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ินยงัเป็นที่ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED 
AWAY การ์ตูนอนิเมช ั่นชือ่ดงัของญีปุ่่ น ทีไ่ดน้ าฉากตกึโคมไฟในหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินด าเนินเรือ่งอกี
ดว้ย 

แนะน าของอรอ่ย เป็นตน้ก าเนิด บวัลอยเผือกสไตล์ไตห้วนั บวัลอย
ของไต้หวนัจะชิ้นใหญ่กว่าและเน้ือหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาติ
และมีความหนึบไม่เท่ากนั ส่วนน ้าเชื่อมจะเป็นน ้าถ ั่วเขียวหอมหวาน 
สามารถส ั่งไดท้ ัง้แบบรอ้นและแบบเย็น 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองผงิซี (Pingxi) หรือทีรู่ก้นัในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซี 
โดยเมืองน้ีมีชื่อเสียงโด่งดงัมาจากภาพยนตร์รกัโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY 
EYE เน่ืองจากสถานทีแ่หง่น้ีเป็นหน่ึงในฉากทีป่รากฏในภาพยนตร์เรือ่งน้ี จงึท าใหท้ีน่ี่ไดชื้อ่วา่เป็นหน่ึง
ในเสน้ทางรถไฟสาย  โรแมนตกิของไตห้วนัเลยทเีดียว 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

และอีกหน่ึงสถานที่ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บ้านโบราณสือเฟ่ิน 
(Shifen Old Street) เป็นหมูบ่า้น 

 

 



 
วนัที่ 15 ของเดือน 1 จากนั้นน าทุกท่านขอพรอธิษฐานและปล่อยโคมขงหมิง (รวมค่าบริการแล้ว 1 
โคม/4 ทา่น) ยงัสามารถเดนิชม หรือเพลดิเพลนิไปกบัรา้นอาหารทอ้งถิน่ 
หรือขนมชือ่ดงัไอศครีมถ ั่วตดั และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย 

แนะน าของอร่อย ไอศครีมถ ั่วตดั ไอศครีมรสกะทิที่เข้มข้นถึงใจ 
โรยดว้ยถ ั่วตดัทีท่ าขึน้สดๆ เมือ่ทานคูก่นักบัไอศครีมเขา้กนัไดด้ีแบบลง
ตวัสดุๆ เป็นอกีหน่ึงขนมทีม่าเยือนไตห้วนัตอ้งลิม้ลอง 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! เสีย่วหลงเปา 

น าทา่นแวะชม ศูนย์สรอ้ยสขุภาพ (Germanium Shop) ทีเ่ป็นเครือ่งประดบัเพือ่สขุภาพ มที ัง้แบบสรอ้ย
ขอ้มือ และสรอ้ยคอ มคีุณสมบตัใินป้องกนัรงัสี ชว่ยการไหลเวียนของเลือดในรา่งกายคนเรา รวมท ัง้มชีม
หยกไต้หวนั และปะการงัแดง เครื่องประดบัล า้คา่ของชาวไต้หวนัต ัง้แต่โบราณและน าทา่นเลือกซื้อของ
ฝาก ร้านขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ชื่อดงัของไต้หวนั เป็นขนมยอดนิยมของ
ไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด)  

 
 

น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ต ั้งอยู่ในเมือง
ไทเป ทีแ่หง่น้ีเปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็น

แหล่งรวมแฟชั่นทีท่นัสมยัของวยัรุ่นในไต้หวนั ภายใน
ตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า 
รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง หรือของกิ๊ฟช้อปมาก

มายที่มีให้อพัเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบ
รนด์ หรือไมม่ีแบรนด์ อกีท ัง้สนิคา้มีแบรนด์ของทีน่ี่ยงัถือได้

วา่มรีาคาทีถู่กเหมาะส าหรบันกัช้อปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนั
อยา่งจุใจ 

 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

 



 
Day4 วดัหลงซาน – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมต ั๋ว) – รา้นเครือ่งส าอางค ์– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – หา้ง

เอาท์เล็ทมติซุย – สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นนมสัการ วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวดัทีเ่กา่แกแ่ละมีชื่อเสียงของคนไตห้วนั วดั
แหง่น้ีมอีายุราวๆ เกือบ 300 ปี ดา้นหน้าตกแตง่ดว้ยเสามงักรท ัง้ซา้ยและขวา เปรียบเสมอืนก าลงัปกป้อง
หอ้งโถงกลาง ในปี ค.ศ. 1740 เกิดความเสียหายคร ัง้ใหญท่างวดัจงึได้รบัการบูรณะหลายคร ัง้ ท ัง้บาน
ประตู คาน หลงัคา และเสามงักรแกะสลกัตระหง่านสวยงาม เป็นประติมากรรมทีม่ีความละเอียดออ่น
เป็นงานไม้ที่สวยงาม มีหนังสือจีนโบราณประดบัตรงทางเข้าให้ความสมัผสัของวรรณกรรม
นอกเหนือจากคณุคา่ทางศาสนายงัสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วอกีดว้ย ปจัจุบนัเป็นทีนิ่ยมมาขอพรเรือ่งการงาน 
การเรียน ทีส่ าคญัเรือ่งความรกั เชื่อกนัวา่ใครทีไ่มป่ระสบความส าเร็จเรือ่งความรกั ใหข้อพรกบัเทพเฒา่

จนัทราทีว่ดัแหง่น้ี แลว้ความรกัจะกลบัมาดีขึน้   
  

 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยงัไงให้เป๊ะปัง!!  “การขอพรเรื่องความรกั 

แนะน าให้ระบุสเปกเฉพาะเจาะจง/อยากได้ใคร ถามเป็นค าถาม ใช่หรือไม่ใช่ 
แลว้เสีย่งทายดว้ยไมแ้ดงเสีย่งทาย (ปวัะปวย) เสีย่งทาย 3 คร ัง้ อธษิฐานก่อนทุก
คร ั้งจะต้องได้ คว ่าอนัหงายอนั ท ัง้หมด 3 คร ัง้ ถึงจะหยิบด้ายแดงที่กล่องตรง
ต าหนกัเทพเฒา่จนัทราน าไปท าพธิีชุ่นเชียง โดยน าดา้ยแดงไปวนขวาสามรอบที่
กระถางธูปทีม่ีควนัลอยฟุ้ ง มีความเชื่อว่าด้ายแดงน้ีจะไปผูกเน้ือคูข่องเราให้มา
เจอกนั” 
 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (Taipei 101) (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89) ใหท้า่น
ได้ถา่ยรูปคูก่บัแลนด์มาร์คของประเทศไตห้วนั ตกึทีม่ีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของ
โลกในปจัจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็น
ห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ด ังระด ับโลกไว้มากมาย อาท ิ
BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, 
LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, 
MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, 
ZARA   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท ัง้น้ีจุดไฮไลท์ของตึกไทเป 101 คือลิฟต์ความเร็วสูงพิเศษสองตวั ซึ่ง
สามารถขึ้นได้ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้เวลาเพียง 37 
วินาที ในการเดินจากชั้น 5 ไปยงัจุดชมวิวช ั้น 89 ลิฟต์ท ัง้สองน้ีเป็น
ลิฟต์อจัฉริยะความเร็วสูงเพียงตวัเดียวในโลกที่ติดต ัง้อุปกรณ์แรงดนั
คงที่ ในช ั้น 89 เป็นจุดชมวิวเมืองไทเปแบบ 360 องศา ที่มีความสูง 
382 เมตร มลีูกบอลกนักระแทกขนาดใหญ ่ชือ่เต็มอยา่งเป็นทางการคอื 
Tuned Mass Damper TMD ซึง่เป็นระบบลดแรงส ั่นสะเทือนทีป่รบั
ใหเ้ขา้กบัความสมดุลของอาคารน้ี การแกวง่ของอาคารเมือ่ถูกลมแรงพดัท าใหร้ะดบัความรุนแรงลดลง  

หมายเหตุ: กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิช ัน้ 89 กรุณาแจง้กบัทางเจา้หน้าทีล่ว่งหน้ากอ่น
เดนิทาง โดยคา่ต ั๋วขึน้ตกึไทเป 101 ช ัน้ 89 ราคาประมาณ 600 เหรียญดอลลาห์ไตห้วนั 

 

น าทา่นแวะ รา้นเครื่องส าอางค์ มเีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา น ้ามนั ยานวดขึน้ชือ่ของไตห้วนัใหทุ้กทา่น
ได้เลือกช้อปได้อย่างเต็มที่ จากนั้นน าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek 
Memorial Hall) สถานทีแ่หง่น้ีสรา้งขึ้นเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงนายพลเจียงไคเช็ค ประธานาธบิดีคนแรก
ของไต้หวนั ทีถ่ึงแกอ่นิจกรรมเมือ่ พ.ศ.2518 ทีต่ ัง้ของอนุสรณ์สถานเดมิเป็นกองบญัชาการกองทพับก 
ซึง่เป็นเขตทหารทีใ่หญท่ีสุ่ดในเขตเมืองไทเปในสมยันั้น ตวัอาคารใช้สีฟ้าและสีขาวซึ่งเป็นสีของธงชาติ
ไต้หวนัเป็นหลกั หลงัคาถูกออกแบบในความหมายของท้องฟ้าสีครามและดวงอาทิตย์ทีม่ีแสงสว่าง 12 
ล าแสง รูปปั้นสมัฤทธิข์องทา่นอดีตประธานาธิบดีหนัหน้าไปท าเนียบประธานาธิบดีและจีนแผ่นดินใหญ่
ในทางทศิตะวนัตก ซึ่งท ัง้หมดน้ีลว้นมีนยัพเิศษ ดว้ยแนวคดิดา้นประชาธปิไตยทีเ่ปิดกวา้งมากขึ้น ท าให้
ลานดา้นหน้าของอนุสรณ์สถานกลายเป็นสถานทีชุ่มนุมของกลุม่เพือ่ประชาธปิไตย 
 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่ห้างเอาท์เล็ทมติซุย (Mitsui Outlet) เป็นหา้งทีเ่ปิดตวัภายใต้การด าเนินการ
ของบริษทั Japanese Mitsui Group ซึ่งเป็นเจ้าของห้างเอาท์เล็ทชื่อดงัจากประเทศญี่ปุ่ น ทีน่ี่คือห้าง
เอาท์เล็ทแบบเต็มรูปแบบ 5 ช ัน้ ภายในหา้งมีการแบง่พื้นทีไ่วเ้ป็น 2 สว่น IN MALL และ OUT MALL 
พื้นที่ให้บริการจากแบรนด์ช ั้นน าท ั่วโลก อาทิ Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, 
Fitflop, LACOSTE, Onitsuka Tiger และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถยื่นขอท า Tax Refund เมื่อช็
อปป้ิงมากกวา่ 2,000 ดอลลาร์ไตห้วนั พรอ้มยืน่ Passport ไดท้ีแ่ผนก Information ทีช่ ัน้ 1 ไดอ้กีดว้ย 
นอกจากน้ียงัเป็นศูนย์รวมรา้นอาหารไต้หวนัและรา้นอาหารญีปุ่่ นยอดนิยมในไต้หวนั และยงัมีซุปเปอร์
มาร์เก็ต JASONS Market ชานมไต้หวนัแบบขวด ขนมไต้หวนั สามารถเลือกซื้อกลบัไปเป็นของฝาก
คนทีบ่้าน ในหา้ง Free Wi-Fi มีตู้ส าหรบัชาร์จโทรศพัท์สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเถา
หยวน 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน สาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั) 
22.40 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เทีย่วบนิ

ที ่CI837 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
01.25+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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