
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง    

CHATEAU DE CHINE 

HOTEL 

หรือเทียบเทา  

2 
เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุนบราซิล 

เมืองไทจง – ตลาดเฝงเจี่ยไนทมารเก็ต    

STAY HOTEL 

TAICHUNG 

หรือเทียบเทา  

3 

อุทยานธรณีเยหลิ่ว – หมูบานโบราณจิ่วเฟน – เมืองผิงซี – หมูบานโบราณสือเฟน – 

รานเจอเมเนียม – รานขนมพายสับปะรด – ซื่อหลินไนทมารเก็ต – แชน้ำแรหองพัก

สวนตัว   
   

LIDO FORESTRY SPA 

RESORT 

หรือเทียบเทา  

4 

 

ตึกไทเป 101 – รานเครื่องสำอางค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ   

 
    

    



 

 
 

BKK       TPE TPE       BKK 

  
CI834 10.55 15.55 CI835 13.50 15.25 

      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

04 – 07 มีนาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

23 – 26 มีนาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566  21,990 21,990 16,990 6,000 

12 – 15 เมษายน 2566 27,990 27,990 22,990 8,000 

27 – 30 เมษายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

04 – 07 พฤษภาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

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

18 – 21 พฤษภาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

25 – 28 พฤษภาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

01 – 04 มิถุนายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

22 – 25 มิถุนายน 2566 22,990 22,990 17,990 6,000 

13 – 16 กรกฎาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

27 – 30 กรกฎาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

10 – 13 สิงหาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

07 – 10 กันยายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,000 บาท 

 

 

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

14 – 17 กันยายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

21 – 24 กันยายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

05 – 08 ตลุาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

12 – 15 ตลุาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

19 – 22 ตลุาคม 2566 22,990 22,990 17,990 6,000 

26 – 29 ตลุาคม 2566 22,990 22,990 17,990 6,000 

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 4,000 บาท 

 

** อัตรานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานะละ 1,500 บาท/ทาน** 

** อัตราคาบริการนี้เฉพาะพาสปอรตไทยเทานั้น ในกรณีพาสปอรตตางชาติ จายเพิ่ม ทานละ 2,000 บาท ** 

 

**เนื่องจากตั๋วโดยสารเปนตั๋วกรุป (หมูคณะ) ไมสามารถอัพเกรดท่ีนั่ง รีฟนด และเลื่อนการเดินทาง** 

อัตราคาบริการขางตน คำนวณจากภาษีน้ำมัน ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2565  

ในกรณีที่มีการประกาศปรับราคาภาษีน้ำขึน้จากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาบริการเพิ่มเติม  

 

 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 7,500 บาท/ทาน และชำระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการ

เดินทาง กรณีวันเดนิทางนอยกวา 21 วัน ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 

2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดนิทาง จำนวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มผูีเดินทางไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ราคานี้สำหรับพาสปอรตไทยเทานัน้ สำหรับพาสปอรตตางชาติชำระเพ่ิม 2,000 บาท/ทาน ทุกกรณ ี

4. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนำเทานั้น 

5. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผดิชอบ

คาใชจายสวนนี้ดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

7. อาหารบนเครื่องเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 

อัตราคาบริการ 



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง 

 

08.00  นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) โดยมีปายตอนรับ          

เลทสโกกรุป และมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกพรอมแนะนำขอมูลในการเดินทางใหแกทาน 

10.55 นำทานออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI834 (มีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที 

15.55 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หลังจากนั้นนำทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระ (เวลาทองถ่ินเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พรอมออกเดินทางทองเที่ยว  

นำทานเดินทางสู เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนยรวมทางดานตางๆ ของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลานคน นำทานนมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) 

เปนวัดที่เกาแกและมีชื่อเสียงของคนไตหวัน วัดแหงนี้มีอายุราวๆ เกือบ 300 ป ดานหนาตกแตงดวยเสามังกรทั้งซายและขวา เปรียบเสมือนกำลัง

ปกปองหองโถงกลาง ในป ค.ศ. 1740 เกิดความเสียหายครั้งใหญทางวัดจึงไดรับการบูรณะหลายครั้ง ทั้งบานประตู คาน หลังคา และเสามังกร

แกะสลักตระหงานสวยงาม เปนประติมากรรมที่มีความละเอียดออนเปนงานไมที่สวยงาม มีหนังสือจีนโบราณประดับตรงทางเขาใหความสัมผัสของ

วรรณกรรมนอกเหนือจากคุณคาทางศาสนายังสงเสริมการทองเที่ยวอีกดวย ปจจุบันเปนทีน่ิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ท่ีสำคัญเรื่องความ

รัก เชื่อกันวาใครท่ีไมประสบความสำเร็จเรื่องความรัก ใหขอพรกับเทพเฒาจันทราที่วัดแหงนี้ แลวความรักจะกลับมาดีขึ้น 

นำทานเดินทางสู ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่แหงนี้เปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟชั่นที่ทันสมัย

ของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินคาแฟชั่น เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสำอาง หรือของกิ๊ฟชอปมากมายที่มีให

อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนของที่มีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของที่นี ่ยังถือไดวามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักชอป

มากมายใหไดมาชอปปงกันอยางจุใจ 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปปง 

ที่พกั CHATEAU DE CHINE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

 

 



 
Day2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุนบราซิล เมืองไทจง – ตลาดเฝงเจี่ยไนทมารเก็ต 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นำทานเดินทางสู เมืองหนานโถว (Nantou) เปนเมืองที่ใหญที่สุดและตั้งอยูใจกลางเกาะไตหวัน ไดช่ือวาเปนเมืองท่ีตั้งอยูใจกลางหัวใจของไตหวัน 

เปนเมืองเดียวที่ดินแดนไมมีเขตติดตอชายฝงทะเล ยังเปนตนกำเนิดแมน้ำโจวสุย (Zhuoshui River) แมน้ำยาวที่สุดในไตหวันหลอเลี้ยงผูคนใน

เมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเปนสถานที่ทองเที่ยวข้ึนชื่อของเมืองหนานโถว 

จากนั้นนำทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) สรางข้ึนในป ค.ศ. 1938 ตั้งอยูทางดานขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูป

ปนของขงจ้ือและเทพกวนอู (เทพเจาแหงปญญา และเทพเจาแหงความซื่อสัตย) ซึ่งชาวไตหวันเช่ือกันวา หากไดบูชาเทพเจากวนอู จะไดประสบ 

 

ความสำเร็จในหนาที่การงาน มีแตคนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนา จึงทำใหไดรับความนิยมจากชาว

ไตหวัน ที่มาสักการะขอพรองคเทพในวัดแหงนี้ ดานหนามี สิงโตหินออน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน

แสดงถึงความยิ่งใหญและเปนเอกลักษณของวัดเหวินหวู ชาวไตหวันเช่ือวาเปนสิงโตผูพิทักษและจะอยูเปนคูชาย-หญิงอยูเสมอ ซึ่งตัวผูอยูทางขวา

เหยียบลูกโลก ตัวเมียอยูทางซายกับลูกสิงโตตัวนอย  

การสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเหวินหวู แบงออกเปน 3 จุด ดงันี้ 

จุดที่หนึ่ง: องคเทพเจากวนอู ในทานั่งบนบัลลังค ชาวจีนและชาวไตหวันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของประสบความสำเร็จในหนาที่การงาน 

กิจการเจริญรุงเรือง แคลวคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดนี้คนไตหวันมักนิยมนำหยกตาแมว กระเปา กระเปาเงนิ มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพ่ือ

เปนการเรียกเงนิเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดที่สอง: วิหารอูเฉิง จะมีองคเทพเจากวนอูในทานั่งบนบัลลังคคูกับองคเทพเยวเฟย เปนเทพเจาแหงฝายบูดวยกันทั้งคู บางตำนานเลาวาเทพ 

เยวเฟยเปนเทพเจากวนอูอีกปางหนึ่ง ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเก่ียวกับเก่ียวกับสติปญญา และการซื่อสัตย 

จุดที่สาม: วิหารตาเฉิง เปนที่ประดิษฐานขององคเทพเจาขงจื้อ ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเก่ียวกับการศึกษา การเรียน หรือเก่ียวกับสติปญญา 
 



 

 
 

นำทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมูคณะ ใหทานไดชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนด

มารคสำคัญของไตหวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรานั้นมาจากมีลักษณะรูปรางทางตอนเหนือคลายพระอาทิตย ทางตอนใตมีรูปรางกลม

คลายพระจันทร พ้ืนที่รอบทะเลสาบยังอุดมไปดวยทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมากมาย อาทิ ปลา นก และสัตวอ่ืนๆ หลากหลายสายพันธุ   

ระหวางลองเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู (Lalu Island) ตั้งอยูกลาง

ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนที่รู จ ักกันในนามเกาะบนน้ำ อดีตบริเวณนี้เปนที ่อาศัยของชนเผา

พื้นเมือง จนกระทั้งป ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไตหวันไดเปลี่ยนชื่อเปน เกาะกวงฮวา (Guanghua 

Island) ตอมาป ค.ศ. 1999 ไดเกิดแผนดินไหวครั้งใหญทำใหทะเลสาบสุริยันจันทราไดรับความ

เสียหายทำใหมีการคนพบซากอารยธรรมและของใชโบราณของชนเผาพ้ืนเมือง จนป ค.ศ. 2000 จึง

กลับมาใชชื่อเดิมเปนเกาะลาลูจนถึงปจจุบัน ในอดีตชนเผาพ้ืนเมืองใชเกาะลาลูเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  

 

 

 

ระหวางลองเรือแวะพักที่ทาเรือ ใหทานไดอิสระและแนะนำใหเลือกชิม ไขตมใบชา (Taiwanese 

Tea Eggs) กอนขึน้เขาไปนมัสการพระถังซัมจ๋ัง เปนไขตมใบชารานดังที่ไมวาใครก็ตองมาลิ้มลอง

ไขตมใบชาสูตรพิเศษของอามา ความอรอยน้ันอยูความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแตการตมไขพรอม

กับสมุนไพรตางๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำใหเมื่อชิมไปคำแรกจะไดกลิ่นหอมของสมุนไพรพรอมกับ

รสชาตเิค็มนิดหนอยของตัวซอส รวมแลวเขากันอรอยสุดๆ รานไขตมใบชาของอามาเปนรานเดียว

ที่ไดรับอนุญาตใหเปดขายไดบนทาเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาที่นี่ที่เดียวเทานั้น 

 



 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ปลาประธานาธิบด ี 

 

 จากนั้นนำทานแวะชม สวนองุนบราซิล พรอมเด็ดชิมสดๆจากสวน โดยสวนจะนำมาแปรรูปทั้งน้ำเอนไซม สกัดผงและอบแหง มีสรรพคุณคือชวย

ลางสารพิษที่สะสมในรางกาย 

นำทานเดินทางสู เมืองไทจง (Taichung) ตั้งอยูในกลางทางตะวันตกของไตหวัน เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 2 และเปนศูนยกลางทางดาน

การศึกษาของไตหวัน อดีตเมืองไทจงเปนศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคมขนสงและวัฒนธรรม กอนถูกประเทศญี่ปุนยึดครอง 

ปจจุบันจึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน 

นำทานเดินทางสู เฝงเจี ่ยไนทมารเก็ต (Feng Chia Night Market) ตั้งอยูที ่เมืองไทจง ใกลมหาวิทยาลัยฟงเจี ่ย (Feng Chia University) 

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตลาดกลางคืนฟงเจี่ย-เหวินหวา (Feng Chia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจี่ย (Feng Chia Rd.) และถนนฟูฉิง (Fuxing 

Rd.) ตลาดกลางคืนแหงนี้ถือไดวาเปนตลาดกลางคืนช่ือดังของเมืองไทจงและที่ใหญที่สุดในไตหวัน มีของขายมากมายใหทุกทานไดอิสระชอปปงกัน

อยางจุใจ ภายในมีสินคาคุณภาพดีเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสำอาง อาหารทองถิ่น และอาหารแบบสตรีทฟูดมากมายใหลิ้มรสความอรอย 

 

รานรองเทาแนะนำ ABC MART เปนศูนยรวมรองเทาแบรนดดังตางๆ ท่ี

เปนยอดนิยม อาทิ Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Convers และรองเทา

แบรนดอื ่นๆ อีกมากมาย โดยที่บางรุ นภายในรานถือวามีราคาถูกกวา

ทองตลาดและเมื่อเทียบราคากับรุนนั้นๆ ถูกกวาในประเทศไทย ทั้งนี้ทาง

รานยังจัดโปรลดราคาอยูเปนประจำ อีกอยางที่ขึ้นชื่อคืออาหารทานเลน

สไตลไตหวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็มี ชานมไขมุก ไกทอด หลูเวย เตาหู

เหม็น และอาหารทีน่าสนใจอีกมากมาย 

 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตหมาลา ชาบหูมอไฟ  

ที่พกั STAY HOTEL TAICHUNG ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

Day3 อุทยานธรณีเยหลิ่ว – หมูบานโบราณจิ่วเฟน – เมืองผิงซี – หมูบานโบราณสือเฟน – รานเจอเมเนียม – รานขนมพายสับปะรด – 

ซื่อหลินไนทมารเก็ต   



 
 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตหวัน 

นำทานเดินทางเที่ยวชม อุทยานธรณีเยหลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวน

เหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ำทะเลและ

ลม ทะเล ทำใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว อาทิ หินรองเทานางฟา, 

หินทะเลเทียน, หินชาง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจาหญิง, หินหัวมังกรและอ่ืนๆ และเนื่องจากมีพื้นท่ี

ใกลกับชายฝงทะเลดังนั้นจึงทำใหพื้นที่นี้มีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และที่เปนไฮไลทและมี

นักทองเท่ียวเขาคิวรอถายรูปดวยมากที่สุดคือ หินเศียรราชิน ิซึ่งมีช่ือเสียงโดงดงัไปทั่วโลก ใหทาน

ไดดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติสรางและหินรูปรางแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา  

เดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟน ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนถนน

คนเดินเกาแกที่มีช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือก

ชิมและซื้อชาจากรานคา มากมาย ทั้งน้ีหมูบานโบราณจ่ิวเฟนยังเปนที่ตามรอยของสาวกการตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การตูนอนิเมชั่นช่ือดังของ

ญี่ปุน ที่ไดนำฉากตึกโคมไฟในหมูบานโบราณจิ่วเฟนดำเนินเรื่องอีกดวย 

 

แนะนำของอรอย ไอศครีมถั่วตดั ไอศครีมรสกะทิที่เขมขนถึงใจ โรยดวยถ่ัวตัดที่ทำขึ้นสดๆ เมื่อทานคู

กันกับไอศครีมเขากันไดดีแบบลงตัวสุดๆ เปนอีกหนึ่งขนมที่มาเยือนไตหวันตองลิ้มลอง และยังเปนตน

กำเนิด บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน บัวลอยของไตหวันจะช้ิน

ใหญกวาและเนื ้อหนึบกวามาก แตละสีก็คนละรสชาติและมี

ความหนึบไมเทากัน สวนน้ำเชื่อมจะเปนน้ำถั่วเขียวหอมหวาน 

สามารถสั่งไดทั้งแบบรอนและแบบเย็น 

 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 

นำทานเดินทางสู เมืองผิงซี (Pingxi) หรือที่รูกันในชื่อเสนทางรถไฟผิงซี โดยเมืองน้ีมีช่ือเสียงโดงดังมาจากภาพยนตรรักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE 

THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานที่แหงนี้เปนหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้ จึงทำใหที่นี่ไดชื่อวาเปนหนึ่งในเสนทางรถไฟสาย  

โรแมนติกของไตหวันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยูในเสนทางรถไฟผิงซี คือ หมูบานโบราณสือเฟน (Shifen Old Street) เปนหมูบาน

เล็กๆ ตั้งอยูในพื้นที่ของเมืองผิงซ ีเปนหมูบานที่มีทางรถไฟพาดผานกลางหมูบาน ถือวาเปนหมูบานที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกทั้งที่แหงนี้ยังข้ึนชื่อ

ในเรื่องของการปลอยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆ ปทกุแหงจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวนัหยวนเซียว หรือ 



 

 

วันที่ 15 ของเดือน 1 จากนั้นนำทุกทานขอพรอธิษฐานและปลอยโคมขงหมิง (บริการ 1 โคม/4 ทาน) ยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับ

รานอาหารทองถ่ิน หรือขนมช่ือดังไอศครีมถ่ัวตัด และรานขายของท่ีระลึกมากมาย 

นำทานแวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เปนเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติใน

ปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ 

นำทานเลือกซื้อของฝาก รานขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตหวัน (ขนมพายสับปะรด, ปอปคอรน, เห็ดทอด)   

 

 

นำทานเดินทางสู ซื่อหลินไนทมารเก็ต (Shilin Night Market) เปน

ตลาดกลางคืนที่ถือวาใหญที่สุดในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโดงดังอีกดวย 

โดยตลาดแหงนี้ทานสามารถเลือกซื้อของกิน ของฝาก เสื้อผา รองเทา 

เครื่องสำอาง กระเปา หรืออื่นๆ อีกมากมาย ดวยความที่ตลาดแหงนี้

เดินทางสะดวก อยูใกลรถไฟฟา MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของทาน

หลากหลายมากมาย อยูบริเวณชั้นใตดิน หรือเรียกวา SHILIN NIGHT 

MARKET FOOD COURT และของที่ทุกทานไมควรพลาดยังที่แหงนี้เมื่อ

มาเยือน ไดแก ไกทอดยักษ HOT-STAR ซึ่งท่ีไตหวันราคาถูกกวาที่ขายใน

ไทยบานเราอีกดวย อีกทั้งยังถือไดวาเปนตนกำเนิดของไกทอดยักษเลยก็

วาได นอกจากนีย้ังมีชานมไขมุก เตาหูเหม็น หรือพวกของทอดตางๆ  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษ เสี่ยวหลงเปา 

ที่พกั LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา 

ใหทานไดอสิระแชน้ำแรแบบสวนตัวในหองพัก เพื่อผอนคลาย ผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 



 
กลาวกันวาไตหวันไดเคยตกอยูในชวงการปกครองของญี่ปุ น จึงมีวัฒนธรรม 

สิ่งกอสราง การแชน้ำรอน แบบญี่ปุนเลย ดวยในสมัยกอนเปนที่ชายหนุมนิยมมา

เพราะมีสาวบริการ แตไมนานนักรัฐบาลไตหวันก็ทำการจัดระเบียบ สรางเปนจุด

ทองเที่ยวสำคัญและชาวไตหวันนิยมแชน้ำแรทั้งในสถานที่สาธารณะและโรงแรม

จนถึงปจจุบัน 

 
 

  

  

 

Day4 ตึกไทเป 101 – รานเคร่ืองสำอางค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ     

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นำทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 (Taipei 101) (ไมรวมคาขึ้นตึกชั้น 89) ใหทานไดถายรูปคูกับแลนดมารคของประเทศไตหวัน ตึกที่มีความสูงเปน

อันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคาแบรนดดงัระดับโลกไว

มากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, 

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

ทั้งนี้จุดไฮไลทของตึกไทเป 101 คือลิฟตความเร็วสูงพิเศษสองตัว ซึ่งสามารถขึ้นไดดวยความเร็ว 

1,010 เมตรตอนาที ใชเวลาเพียง 37 วินาที ในการเดินจากชั้น 5 ไปยังจุดชมวิวช้ัน 89 ลิฟตทั้งสอง

นี้เปนลิฟตอัจฉริยะความเร็วสูงเพียงตัวเดียวในโลกที่ติดตั้งอุปกรณแรงดันคงท่ี ในชั้น 89 เปนจุดชม

วิวเมืองไทเปแบบ 360 องศา ท่ีมีความสูง 382 เมตร มีลูกบอลกันกระแทกขนาดใหญ ชื่อเต็มอยาง

เปนทางการคือ Tuned Mass Damper TMD ซึ ่งเปนระบบลดแรงสั ่นสะเทือนที่ปรับใหเขากับ

ความสมดุลของอาคารนี้ การแกวงของอาคารเมื่อถูกลมแรงพัดทำใหระดับความรุนแรงลดลง  



 
หมายเหตุ: กรณีท่ีทานตองการข้ึนตึกไทเป 101 ชมวิวช้ัน 89 กรุณาแจงกับทางเจาหนาที่ลวงหนากอนเดินทาง โดยคาตั๋วข้ึนตึกไทเป 101 ช้ัน 89 

ราคาประมาณ 600 เหรียญดอลลาหไตหวัน 

นำทานแวะ รานเครื่องสำอางค มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา น้ำมัน ยานวดขึ้นช่ือของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปไดอยางเต็มที่ 

  จากนั้นนำทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน 

 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

13.50 นำทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินที่ CI835 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากทีมงานเลทสโกกรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 


