
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 

สนามบินเถาหยวน – ฟารมดอกไมจงเซอ – เมืองหนานโถว – วัดเวินหวู 

– ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุนบราซิล – ตลาดกลางคนืเห

วินฮั่ว 
   

CHIAYI KING HOTEL, 

CHIAYI หรือเทียบเทา  

3 เมืองเจียอ้ี – อุทยานแหงชาติอาลีซาน – รานชาอูหลง – เมืองไทจง    
STAY HOTEL, TAICHUNG 

หรือเทียบเทา  

4 

เมืองไท เป – ร านสรอยสุขภาพ – ร านพายสับปะรด – เปยโถว  

THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑบอน้ำพุรอน – PUBLIC LIBRARY  

รานคอสเมติค – ยานซีเหมินติง  
   

CHATEAU DE CHINE 

HOTEL, TAIPEI 

หรือเทียบเทา  

5 
หมูบานโบราณจิ่วเฟน –  อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – ถายรูปคูตึกไทเป 

101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูม ิ     



 
 

  

BKK       TPE TPE       BKK 

  
BR206 01.45 06.35 BR205 20.45 23.30 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายไุมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

13 – 17 เมษายน 2566 29,990 29,990 24,990 8,000 

21 – 25 เมษายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

02 – 06 พฤษภาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

09 – 13 พฤษภาคม 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

17 – 21 พฤษภาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

23 – 27 พฤษภาคม 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

02 – 06 มิถุนายน 2566 23,990 23,990 18,990 6,000 

08 – 12 มิถุนายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

14 – 18 มิถุนายน 2566 21,990 21,990 16,990 6,000 

20 – 24 มิถุนายน 2566 22,990 22,990 17,990 6,000 

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,500 บาท 

 

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

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

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 7,000 บาท/ทาน และชำระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการ

เดินทาง กรณีวันเดนิทางนอยกวา 21 วัน ตองชำระคาทวัรเตม็จำนวน 100% เทานั้น 

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

สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดนิทาง ตามความตองการ) 

3. ราคานี้สำหรับพาสปอรตไทยเทานัน้ สำหรับพาสปอรตตางชาติชำระเพ่ิม 2,000 บาท/ทาน ทุกกรณ ี

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



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

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนำเทานั้น 

5. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. ในกรณทีีภ่าครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผดิชอบ

คาใชจายสวนนี้ดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

7. อาหารบนเครื่องเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.30  นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน EVA AIR (BR) โดยมีปายตอนรับเลทสโกกรุป 

และมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกพรอมแนะนำขอมูลในการเดินทางใหแกทาน 

 

Day2 สนามบินเถาหยวน – ฟารมดอกไมจงเซอ – เมืองหนานโถว – วัดเหวนิหวู – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุนบราซลิ – 

ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว 

01.45 นำทานออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินที่ BR206 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาท ี



 
06.35 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หลังจากนั้นนำทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระ (เวลาทองถ่ินเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พรอมออกเดินทางทองเที่ยว นำทานเดินทางสู เมืองไทจง (Taichung) นำทานแวะชม ฟารมดอกไมจงเซอ (Zhongshe 

Flower Garden) เปนสวนดอกไมขนาด 37 ไร ที่ปลูกดอกไมสลับสับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมไดตลอดทั้งป ทุงดอกไม

หลากหลายสีและแหวกแนว มีซุมดอกไม ศาลากลางน้ำ กังหันลม เปยโนกลางสวนและยังมีมุมสวยๆใหไดถายรูปอีกมากมาย สำหรับในเดือน

ธันวาคมทุกทานสามารถชมทุงดอกคอสมอส, ดอกลิลลี่, ดอก

เสจ เปนตน และในชวงท่ีสวยท่ีสุดจะเปนชวงเดือนมกราคม-

มีนาคม ซึ่งทุงดอกทิวลิปถือเปนไฮไลทของฟารมดอกไมจง

เซออีกดวย ที่นี่ไมไดเปนเพียงสวนดอกไมอยางเดียวแตยังเปน

ตลาดดอกไมอีกดวย สามารถเลือกซื้อดอกไม มกิีจกรรมอื่นๆให

เลือกทำ อีกทั้งยังมีราน BBQ สไตลไตหวัน ถือเปนรานยอดนิยม

สำหรับคนในทองถ่ิน (รวมคาเขาฟารมดอกไมจงเซอ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

นำทานเดินทางสู เมืองหนานโถว (Nantou) เปนเมืองที่ใหญที่สุดและตั้งอยูใจกลางเกาะไตหวัน ไดชื่อวาเปนเมืองท่ีตั้งอยูใจกลางหัวใจของไตหวัน 

เปนเมืองเดียวที่ดินแดนไมมีเขตติดตอชายฝงทะเล ยังเปนตนกำเนิดแมน้ำโจวสุย (Zhuoshui River) แมน้ำยาวที่สุดในไตหวันหลอเลี้ยงผูคนใน

เมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเปนสถานที่ทองเที่ยวข้ึนชื่อของเมืองหนานโถว 



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

ปนของขงจ้ือและเทพกวนอู (เทพเจาแหงปญญา และเทพเจาแหงความซื่อสัตย) ซึ่งชาวไตหวันเชื่อกันวา หากไดบูชาเทพเจากวนอู จะไดประสบ 

ความสำเร็จในหนาท่ีการงาน มีแตคนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนา จึงทำใหไดรับความนิยมจากชาว

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

แสดงถึงความยิ่งใหญและเปนเอกลักษณของวัดเหวินหวู ชาวไตหวันเช่ือวาเปนสิงโตผูพิทักษและจะอยูเปนคูชาย-หญิงอยูเสมอ ซึ่งตัวผูอยูทางขวา

เหยียบลูกโลก ตัวเมียอยูทางซายกับลูกสิงโตตัวนอย  

 

จุดที่หนึ่ง: องคเทพเจากวนอู ในทานั่งบนบัลลังค ชาวจีนและชาวไตหวันมักนิยมมาขอพรเก่ียวกับเรื่องของประสบความสำเร็จในหนาที่การงาน 

กิจการเจริญรุงเรือง แคลวคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดน้ีคนไตหวันมักนิยมนำหยกตาแมว กระเปา กระเปาเงิน มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพ่ือ

เปนการเรียกเงนิเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดที่สอง: วิหารอูเฉิง จะมีองคเทพเจากวนอูในทานั่งบนบัลลังคคูกับองคเทพเยวเฟย เปนเทพเจาแหงฝายบูดวยกันทั้งคู บางตำนานเลาวาเทพ เยว

เฟยเปนเทพเจากวนอูอีกปางหนึ่ง ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเก่ียวกับเกี่ยวกับสติปญญา และการซื่อสัตย 

จุดที่สาม: วิหารตาเฉิง เปนที่ประดิษฐานขององคเทพเจาขงจ้ือ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเก่ียวกับการศึกษา การเรียน หรือเก่ียวกับสติปญญา 

 

 

 

 

 

 

ระหวางลองเรือแวะพักที่ทาเรือ ใหทานไดอิสระและแนะนำใหเลือกชิม ไขตมใบชา 

(Taiwanese Tea Eggs) กอนขึน้เขาไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง เปนไขตมใบชารานดังที่ไมวาใครก็

ตองมาลิ้มลองไขตมใบชาสูตรพิเศษของอามา ความอรอยนั้นอยูความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต

การตมไขพรอมกับสมุนไพรตางๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำใหเมื่อชิมไปคำแรกจะไดกลิ่นหอมของ

สมุนไพรพรอมกับรสชาติเค็มนิดหนอยของตัวซอส รวมแลวเขากันอรอยสุดๆ รานไขตมใบชาของ

อามาเปนรานเดียวที่ไดรับอนุญาตใหเปดขายไดบนทาเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาที่นี่

ที่เดียวเทานั้น 

 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำทานแวะชม สวนองุนบราซิล พรอมเด็ดชิมสดๆจากสวน โดยสวนจะนำมาแปรรูปทั้งน้ำเอนไซม สกัดผงและอบแหง มีสรรพคุณคือชวย

ลางสารพิษที่สะสมในรางกาย 

 จากนั้นนำทานเพลิดเพลินไปกับ ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว ตั้งอยูบนถนนเหวินฮั่ว ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาชิมอาหารและขนมพ้ืนเมืองแสนอรอย 

ที่นี่มีสินคาทองถิ่นใหเลือกชอปกันอยางจุใจ โดยทางทิศใตของถนน จะมีน้ำพุตั้งอยูก่ึงกลางตลาด 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พกั CHIAYI KING HOTEL, CHIA YI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวางลองเรือชมบรรยากาศท่ีสวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู (Lalu Island) ตั้งอยูกลาง

ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนที่รูจักกันในนามเกาะบนน้ำ อดีตบริเวณนี้เปนที่อาศัยของชนเผา

พ้ืนเมือง จนกระทั้งป ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไตหวันไดเปลี่ยนชื่อเปน เกาะกวงฮวา (Guanghua 

Island) ตอมาป ค.ศ. 1999 ไดเกิดแผนดินไหวครั้งใหญทำใหทะเลสาบสุริยันจันทราไดรับความ

เสียหายทำใหมีการคนพบซากอารยธรรมและของใชโบราณของชนเผาพื้นเมือง จนป ค.ศ. 2000 จึง

กลับมาใชชื่อเดิมเปนเกาะลาลูจนถึงปจจุบัน ในอดีตชนเผาพ้ืนเมืองใชเกาะลาลูเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 

 

 

 



 

 

Day3 เมืองเจียอี้ – อุทยานแหงชาติอาลีซาน – รานชาอูหลง – เมืองไทจง 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นำทานเดินทางสู เมืองเจียอี้ (Chaiyi) เปนเมืองที่มีช่ือเสียงอีกเมืองหนึ่งของไตหวัน ถูกลอมรอบดวยภูเขาดานหนึ่งและอีกดานติดทะเล มี 3

อุทยานแหงชาติ ซึ่งอุทยานที่เรากำลังเดินทางไปน่ันก็คือ อุทยานแหงชาติอาลีซาน Alishan National Scenic Area ระหวางทางนำทานแวะ 

รานชาอูหลง (Taiwan Tea Shop) เปนชาขึ้นชื่อช้ันดีของไตหวัน ใหทานไดลิ้มลองชาอูหลงแทๆ จากตนกำเนิด ชาอููหลงมีประโยชนมากมายตอ

รางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลงลดความอวน เชน แกกระหาย เพิ่มความสดช่ืน ตอตานแบคทีเรียในชองปาก ปองกันฟนผุปองกัน

โรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในรางกาย ประโยชนของชาอูหลงมีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุมความอวน ลดปริมาณไขมันใน

เสนเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเปนอยางดี พรอมเลือกซื้อเปนของฝากที่ระลึก 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมน ูอาหารพื้นเมืองสไตลไตหวัน 

จากนั้นนำทานเที่ยวชม อุทยานแหงชาติอาลีซาน Alishan National Scenic Area คนไตหวันนิยม

เดินทางมาชมพระอาทิตยข้ึนที่ยอดเขาแหงนี้ เพราะมีความเช่ือวา หมอกบนยอดเขาในยามเชาจะอุดมไป

ดวยพลังช่ีหรือที่เรียกวาพลังลมปราณ ถือเปนพลังพ้ืนฐานที่ชวยฟนฟูสุขภาพ และเช่ืออีกวาหากไดมาชม

พระอาทิตยข้ึนที่เขาอาลีซานถือวาเปนมงคลกับชีวิต สามารถเดินศึกษาเสนทางธรรมชาติ Zhaoping 

Park ชมสวนสนพันป ชมทะเลทาบสาบสองพ่ีนอง (The Sister Pond) เสนทางน้ีเปนเสนทางท่ีสามารถ

รับชมดอกซากุระบานไดในชวงเดือนมีนาคม อีกทั้งยังมีท่ีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอาลีซาน (Shouzhen 

Temple) ซึ่งเปนวัดที่ชาวบานและนักทองเที่ยวนิยมมาสักการะขอพร เพ่ือความเปนสิริมงคลจากเทพธิดาแหง

ความอุดมสมบูรณและเทพแหงการคา จากนั้นพาทานน่ัง รถไฟสายโบราณ (Alishan Train) ชมทัศนยีภาพ ทิวทัศนความสวยงามของธรรมชาติ

ในอุทยาน (รวมคาตั๋วนั่งรถไฟแบบ One Way Ticket) นอกจากนี้เมืองเจียอ้ียังมีช่ือเสียงในเรื่องของปลูกชาที่มีคุณภาพอีกดวย 

 
 



 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟตสไตลไตหวัน 

ที่พกั STAY HOTEL, TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  

 

 

Day4 เมืองไทเป – รานสรอยสุขภาพ – รานพายสับปะรด – เปยโถว – THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑบอน้ำพุรอน – PUBLIC 

LIBRARY – ยานซีเหมินติง 
 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู เมืองไทเป (Taipei) นำทานแวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Shop) ทีเ่ปนเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอย

ขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทั้งมี

ชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณและนำทาน

เลือกซื้อของฝาก รานขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ชื่อดังของไตหวัน 

เปนขนมยอดนิยมของไตหวัน (ขนมพายสับปะรด, ปอปคอรน, เห็ดทอด)  
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เสี่ยวหลงเปา 

จากนั้นนำทานไปยัง เปยโถว อยูทางตอนเหนือของเมือง

ไทเป สถานท่ีแหงนี้ขึ้นช่ือในเรื่องของน้ำพุรอน ซึ่งในอดีต

ชวงเวลาที่ประเทศไตหวันนั้นเคยตก

เปนอาณานิคมของญี่ ปุนไดมีการสรางท่ีอาบน้ำแรที่ เปยโถว นำทานชม 

THERMAL VALLEY หรือที่ไดรับการขนานามวา “แองนรกอเวจี (Hell 

Valley)” โดยบอน้ำพุรอนแหงน้ีมีสีเขียวมรกต อุณหภูมิสูงถึงเกือบรอยกวา

องศา จึงทำใหมีควันลอยฟุงจากบออยูมากมาย จากนั้นนำทานไปยัง พิพิธภัณฑ

น้ำพุรอนเปยโถว (Beitou Hot Spring Museum) โดยภายในพิพิธภัณฑจะมีการ



 
รวบรวมอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือตางๆ และเรื่องราวของเปยโถวจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ตอจากน้ันนำทานชม PUBLIC LIBRARY ถือไดวาเปน

หองสมุดที่โดงดังท่ีสุดของเมืองเปยโถว อีกทั้งโดยรอบประกอบไปดวยตนไมใบหญาท่ีเขียวขจี ทำใหสถานที่แหงนี้มีความรมรื่น รมเย็น เหมาะแก

การอานหนังสือ 

 นำทานเดินทางสู ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่แหงนี้เปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟชั่นท่ีทันสมัย

ของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินคาแฟชั่น เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสำอาง หรือของก๊ิฟชอปมากมายท่ีมีให

อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนของที่มีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของที่นี่ยังถือไดวามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักชอป

มากมายใหไดมาชอปปงกันอยางจุใจ 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแกการชอปปง 

ที่พกั CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day5 หมูบานโบราณจิ่วเฟน – อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – ถายรปูคูตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟน ปจจุบันเปนสถานที่ทองเทีย่วท่ีเปนถนนคน

เดินเกาแกที่มีชื่อเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิม

และซื้อชาจากรานคา มากมาย ท้ังนี้หมูบานโบราณจิ่วเฟนยังเปนที่ตามรอยของสาวกการตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การตูนอนิเมช่ันช่ือดังของ

ญี่ปุน ที่ไดนำฉากตึกโคมไฟในหมูบานโบราณจ่ิวเฟนดำเนินเรื่องอีกดวย 

แนะนำของอรอย เปนตนกำเนิด บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน บัวลอยของไตหวันจะชิ้นใหญกวา

และเนื้อหนึบกวามาก แตละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไมเทากัน สวนน้ำเชื่อมจะเปนน้ำถั่วเขียว

หอมหวาน สามารถสั่งไดทั้งแบบรอนและแบบเย็น 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
  

Day2 วัดหลงซาน – อุทยานแหงชาติเยหลิว่ – รานสรอยเจอเมเนียม – รานขนมพายสับปะรด – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นำทานเดินทางเที่ยวชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปน

แหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว อาทิ หินรองเทา

นางฟา, หินทะเลเทียน, หินชาง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจาหญิง, หินหัวมังกรและอื่นๆ และเนื่องจากมีพ้ืนท่ี

ใกลกับชายฝงทะเลดังนั้นจึงทำใหพ้ืนที่นี้มีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และที่เปนไฮไลทและมี

นักทองเท่ียวเขาคิวรอถายรูปดวยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก ใหทาน

ไดดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติสรางและหินรูปรางแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู อาหารทะเลสไตลไตหวัน 

  

นำทานเดินทางสู ถายรูปคูตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงเปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) 

ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย 

อาทิ  BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, 

LANCOME, MONT BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA 

อิสระทุกทานชอปปงตามอัธยาศัย จากนั้นนำทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน 

 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

20.45 นำทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ 

BR205 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากทีมงาน

เลทสโกกรุป 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


