
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน    

TAOYUAN CENTURY, 

TAOYUAN 

หรือเทียบเทา  

2 
ฟารมดอกไมจงเซอ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู – ลองเรือทะเลสาบ

สุริยันจันทรา – สวนองุนบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝงเจี่ยไนทมารเก็ต    

STAY HOTEL, 

TAICHUNG 

หรือเทียบเทา    

3 
เมืองไทเป – รานสรอยสุขภาพ – รานพายสับปะรด – อุทยานแหงชาติ 

เยหลิ่ว – หมูบานโบราณจิ่วเฟน – ยานซีเหมินติง    

CHATEAU DE CHINE 

HOTEL, TAIPEI 

หรือเทียบเทา  



 

 

 
 

BKK       TPE TPE       BKK 

  
VZ564 15.10 19.45 VZ565 20.45 23.40 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

05 – 08 สิงหาคม 2566 15,990 15,990 11,990 5,000 

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

26 – 29 สิงหาคม 2566 16,990 16,990 11,990 5,000 

09 – 12 กันยายน 2566 16,990 16,990 11,990 5,000 

16 – 19 กันยายน 2566 16,990 16,990 11,990 5,000 

23 – 26 กันยายน 2566 16,990 16,990 11,990 5,000 

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2566 17,990 17,990 12,990 5,000 

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

14 – 17 ตลุาคม 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

21 – 24 ตลุาคม 2566 20,990 20,990 15,990 5,000 

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 

 

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

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

 

 

4 

ถายรูปคูตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – ราน

เครื่องสำอางค – หางเอาทเล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบิน

สุวรรณภูม ิ
    

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 5,000 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 เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน 

 

12.00  นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 อาคารผู โดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน VIETJET AIR (VZ) โดยมีปายตอนรับ          

เลทสโกกรุป และมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกพรอมแนะนำขอมูลในการเดินทางใหแกทาน 

15.10 นำทานออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ564 (ไมมีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที 

19.45 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หลังจากนั้นนำทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระ (เวลาทองถ่ินเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พรอมออกเดินทางทองเที่ยว 

 

ที่พกั TAOYUAN CENTURY, TAOYUAN ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day2 ฟารมดอกไมจงเซอ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุนบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝง

เจี่ยไนทมารเก็ต 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
นำทานเดินทางสู รานชาอูหลง (Taiwan Tea Shop) เปนชาขึ้นชื่อชั้นดีของไตหวัน ใหทานไดลิ้มลองชาอูหลงแทๆ จากตนกำเนิด ชาอููหลงมี

ประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลงลดความอวน เชน แกกระหาย เพิ่มความสดชื่น ตอตานแบคทีเรียในชองปาก 

ปองกันฟนผุปองกันโรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในรางกาย ประโยชนของชาอูหลงมีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุมความอวน 

ลดปริมาณไขมันในเสนเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเปนอยางดี พรอมเลือกซื้อเปนของฝากที่ระลึก นำทานเดินทางสู เมืองไทจง (Taichung) 

นำทานแวะชม ฟารมดอกไมจงเซอ (Zhongshe Flower Garden) เปนสวนดอกไมขนาด 37 ไร ที่ปลูก

ดอกไมสลับสับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมไดตลอดทั้งป ทุงดอกไมหลากหลายสี

และแหวกแนว มีซุมดอกไม ศาลากลางน้ำ กังหันลม เปยโนกลางสวนและยังมีมุมสวยๆใหไดถายรูป

อีกมากมาย 

 

สำหรับในเดือนธันวาคมทุกทานสามารถชมทุงดอกคอสมอส, ดอกลิล

ลี่ , ดอกเสจ เปนตน และในชวงที ่สวยที ่ส ุดจะเปนชวงเด ือน

มกราคม-มีนาคม ซึ่งทุงดอกทิวลิปถือเปนไฮไลทของฟารมดอกไม

จงเซออีกดวย ที่นี ่ไมไดเปนเพียงสวนดอกไมอยางเดียวแตยังเปน

ตลาดดอกไมอีกดวย สามารถเลือกซื้อดอกไม มีกิจกรรมอื่นๆใหเลือก

ทำ อีกทั้งยังมีราน BBQ สไตลไตหวัน ถือเปนรานยอดนิยมสำหรบัคน

ในทองถ่ิน (รวมคาเขาฟารมดอกไมจงเซอ)   

 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมน ู

ชาบูบุฟเฟตสไตลไตหวัน 

 



 
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

แสดงถึงความยิ่งใหญและเปนเอกลักษณของวดัเหวินหวู ชาวไตหวันเชื่อวาเปนสิงโตผูพิทักษและจะอยูเปนคูชาย-หญิงอยูเสมอ ซึ่งตัวผูอยูทางขวา

เหยียบลูกโลก ตัวเมียอยูทางซายกับลูกสิงโตตัวนอย  

 

 

 

 

จุดที่หนึ่ง: องคเทพเจากวนอู ในทานั่งบนบัลลังค ชาวจีนและชาวไตหวันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของประสบความสำเร็จในหนาที่การงาน 

กิจการเจริญรุงเรือง แคลวคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดนี้คนไตหวันมักนิยมนำหยกตาแมว กระเปา กระเปาเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพ่ือ

เปนการเรียกเงนิเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดที่สอง: วิหารอูเฉิง จะมีองคเทพเจากวนอูในทานั่งบนบัลลังคคูกับองคเทพเยวเฟย เปนเทพเจาแหงฝายบูดวยกันทั้งคู บางตำนานเลาวาเทพ เยว

เฟยเปนเทพเจากวนอูอีกปางหนึ่ง ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเก่ียวกับเกี่ยวกับสติปญญา และการซือ่สัตย 

จุดที่สาม: วิหารตาเฉิง เปนที่ประดิษฐานขององคเทพเจาขงจื้อ ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเก่ียวกับการศึกษา การเรียน หรือเก่ียวกับสติปญญา 

 

นำทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมูคณะ ใหทานไดชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนด

มารคสำคัญของไตหวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรานั้นมาจากมีลักษณะรูปรางทางตอนเหนือคลายพระอาทิตย ทางตอนใตมีรูปรางกลม

คลายพระจันทร พื้นที่รอบทะเลสาบยังอุดมไปดวยทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมากมาย 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 เปนไขตมใบชารานดังที่ไมวาใครก็

ตองมาลิ้มลองไขตมใบชาสูตรพิเศษของอามา ความอรอยนั้นอยูความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต

การตมไขพรอมกับสมุนไพรตางๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำใหเมื่อชิมไปคำแรกจะไดกลิ่นหอมของ

สมุนไพรพรอมกับรสชาติเค็มนิดหนอยของตัวซอส รวมแลวเขากันอรอยสุดๆ รานไขตมใบชาของ

อามาเปนรานเดียวท่ีไดรับอนุญาตใหเปดขายไดบนทาเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาท่ีนี่

ที่เดียวเทานั้น 

 

จากนั้นนำทานแวะชม สวนองุนบราซิล พรอมเด็ดชิมสดๆจากสวน โดยสวนจะนำมาแปรรูปทั้งน้ำเอนไซม สกัดผงและอบแหง มีสรรพคุณคือชวย

ลางสารพิษที่สะสมในรางกาย 

 

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 ที ่เปนยอดนิยม อาทิ 

Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Convers และรองเทาแบรนดอื่นๆ อีกมากมาย โดยที ่บางรุน

ภายในรานถือวามีราคาถูกกวาทองตลาดและเมื่อเทียบราคากับรุนนั้นๆ ถูกกวาในประเทศไทย 

ทั้งน้ีทางรานยังจัดโปรลดราคาอยูเปนประจำ อีกอยางที่ข้ึนชื่อคืออาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนู

ที่ข้ึนชื่อของท่ีนี่เลยก็มี ชานมไขมุก ไกทอด หลูเวย เตาหูเหม็น และอาหารที่นาสนใจอีกมากมาย 

 

 
 

แนะนำของกินอรอยๆ ไกทอดยักษ HOT-STAR รานไกทอดชื่อดังที่เปนที่นิยมในนักทองเที่ยวและ

คนไตหวัน ท่ีรานนี้ไกทุกชิ้นจะทอดสดใหมตลอด ตัวเนื้อไกมีขนาดแผนใหญและนุมมาก สวนตัวแปงกรอบ

อรอยไมหนาจนเกินไป ราคาชิ้นละ 70 NTD และที่รานไมไดมีแคเฉพาะไกทอดชิ้นใหญไวบริการอยางเดียว 

ยังมีหลากหลายเมนูใหทานไดเลือกทานอีกดวย 

 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปปง 

ที่พกั STAY HOTEL TAICHUNG ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

Day3 เมืองไทเป – รานสรอยสุขภาพ – รานพายสับปะรด – อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – หมูบานโบราณจิ่วเฟน – ยานซีเหมินติง 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานแวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เปนเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติใน

ปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ



 
และนำทานเลือกซื้อของฝาก รานขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ชื่อดังของไตหวัน เปนขนมยอดนิยมของไตหวัน (ขนมพาย

สับปะรด, ปอปคอรน, เห็ดทอด)  

 

 นำทานเดินทางเที่ยวชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวน

เหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ำทะเลและลม 

ทะเล ทำใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว อาทิ หินรองเทานางฟา, หินทะเล

เทียน, หินชาง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจาหญิง, หินหัวมังกรและอ่ืนๆ และเนื่องจากมีพื้นท่ีใกลกับชายฝง

ทะเลดังน้ันจึงทำใหพื้นท่ีนี้มีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และที่เปนไฮไลทและมีนักทองเท่ียวเขาคิว

รอถายรูปดวยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ใหทานไดดื่มด่ำบรรยากาศ

ธรรมชาติสรางและหินรูปรางแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ซีฟูดไตหวัน 

 

เดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟน ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนถนน

คนเดินเกาแกที่มีช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือก

ชิมและซื้อชาจากรานคา มากมาย ทัง้นี้หมูบานโบราณจ่ิวเฟนยังเปนที่ตามรอยของสาวกการตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การตูนอนิเมชั่นช่ือดังของ

ญี่ปุน ที่ไดนำฉากตึกโคมไฟในหมูบานโบราณจิ่วเฟนดำเนินเรื่องอีกดวย 

 

แนะนำของอรอย เปนตนกำเนิด บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน บัวลอยของไตหวันจะชิ้นใหญกวา

และเนื้อหนึบกวามาก แตละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไมเทากัน สวนน้ำเชื่อมจะเปนน้ำถั่วเขียว

หอมหวาน สามารถสั่งไดทั้งแบบรอนและแบบเย็น 

 

 

 

 



 
นำทานเดินทางสู ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่แหงนี้เปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุนใน

ไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินคาแฟชั ่น เสื ้อผา รองเทา กระเปา 

เครื่องสำอาง หรือของกิ๊ฟชอปมากมายที่มีใหอัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนของที่มี

แบรนด หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของที ่นี ่ยังถือไดวามีราคาที่ถูก

เหมาะสำหรับนักชอปมากมายใหไดมาชอปปงกันอยางจุใจ 

 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกแกการชอปปง 

ที่พัก CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day4 ถายรูปคูตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – รานเคร่ืองสำอางค – หางเอาทเล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน 

– สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นำทานเดินทางสู ถายรูปคูตกึไทเป 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  

 

นำทานนมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) เปนวัดที่เกาแกและมีชื่อเสียงของคนไตหวัน วัดแหง

นี้มีอายุราวๆ เกือบ 300 ป ดานหนาตกแตงดวยเสามังกรทั้งซายและขวา เปรียบเสมือนกำลังปกปองหอง

โถงกลาง ในป ค.ศ. 1740 เกิดความเสียหายครั้งใหญทางวัดจึงไดรับการบูรณะหลายครั้ง ทั้งบานประตู คาน 

หลังคา และเสามังกรแกะสลักตระหงานสวยงาม เปนประติมากรรมที่มีความละเอียดออนเปนงานไมที่

สวยงาม มีหนังสือจีนโบราณประดับตรงทางเขาใหความสัมผัสของวรรณกรรมนอกเหนือจากคุณคาทาง

ศาสนายังสงเสริมการทองเที่ยวอีกดวย ปจจุบันเปนที่นิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่สำคัญเรื่อง

ความรัก เชื่อกันวาใครที่ไมประสบความสำเร็จเรื่องความรัก ใหขอพรกับเทพเฒาจันทราที่วัดแหงนี้ แลว

ความรักจะกลับมาดีขึ้น   

 

 



 

 

จากนั้นนำทานแวะชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) สถานที่แหงน้ีสรางข้ึนเปนอนุสรณรำลึกถึงนายพลเจียง

ไคเช็ค ประธานาธิบดีคนแรกของไตหวัน ที่ถึงแกอนิจกรรมเมื่อ พ.ศ.2518 ที่ตั้งของอนุสรณสถานเดิมเปนกองบัญชาการกองทัพบก ซึ่งเปนเขต

ทหารที่ใหญที่สุดในเขตเมืองไทเปในสมัยนั้น ตัวอาคารใชสีฟาและสีขาวซึ่งเปนสีของธงชาติไตหวันเปนหลัก หลังคาถูกออกแบบในความหมายของ

ทองฟาสีครามและดวงอาทิตยที่มีแสงสวาง 12 ลำแสง รูปปนสัมฤทธิ์ของทานอดีตประธานาธิบดีหันหนาไปทำเนียบประธานาธิบดีและจีน

แผนดินใหญในทางทิศตะวันตก ซึ่งท้ังหมดนี้ลวนมีนัยพิเศษ ดวยแนวคิดดานประชาธิปไตยที่เปดกวางมากขึ้น ทำใหลานดานหนาของอนุสรณสถาน

กลายเปนสถานที่ชุมนุมของกลุมเพื่อประชาธิปไตย 

 

นำทานแวะ รานเครื่องสำอางค มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา น้ำมัน ยานวดขึ้นช่ือของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปไดอยางเต็มที่ จากนั้นนำทาน

เดินทางสู หางเอาทเล็ทมิตซุย (Mitsui Outlet) เปนหางที่เปดตัวภายใตการดำเนินการของบริษัท Japanese Mitsui Group ซึ่งเปนเจาของ

หางเอาทเล็ทชื่อดังจากประเทศญี่ปุน ที่นี่คือหางเอาทเล็ทแบบเต็มรูปแบบ 5 ชั้น ภายในหางมีการแบงพื้นที่ไวเปน 2 สวน IN MALL และ OUT 

MALL พ้ืนที่ใหบริการจากแบรนดชั้นนำทั่วโลก อาทิ Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE, Onitsuka Tiger และ

อ่ืนๆ อีกมากมาย สามารถยื่นขอทำ Tax Refund เมื่อช็อปปงมากกวา 2,000 ดอลลารไตหวัน พรอมยื่น Passport ไดที่แผนก Information ท่ีชั้น 

1 ไดอีกดวย นอกจากนี้ยังเปนศูนยรวมรานอาหารไตหวันและรานอาหารญี่ปุนยอดนิยมในไตหวัน และยังมีซุปเปอรมารเก็ต JASONS Market ชา

นมไตหวันแบบขวด ขนมไตหวัน สามารถเลือกซื้อกลับไปเปนของฝากคนที่บาน ในหาง Free Wi-Fi มีตูสำหรับชารจโทรศัพทสมควรแกเวลานำ

ทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา 

 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

20.45 นำทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ563 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

23.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากทีมงานเลทสโกกรุป 



 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


