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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – 

พักโรงแรมน ้าแร่ 
   

LIDO 

FORESTRY 

SPA 

RESORT, 

TAOYUAN 

หรือเทียบเท่า 

 

2 

เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่  – ล่องเรือ

ทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา 

เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ฟ่งเจี๋ย

ไนท์มาร์เก็ต 

   

STAY 

HOTEL, 

TAICHUNG 

หรือเทียบเท่า 

 

3 

เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพาย

สับปะรด – เป่ยโถว  THERMAL VALLEY – 

พิพิธภัณฑ์บ่อน ้าพุร้อน – PUBLIC LIBRARY  

ร้านคอสเมติค – ย่านซีเหมินติง  

   

CHATEAU DE 

CHINE 

HOTEL, 

TAIPEI 

หรือเทียบเท่า 

 

4 

พิพิธภัณฑ์กู้กง (รวมต๋ัวเข้าชม) –  หมู่บ้าน

โบราณจิ่วเฟ่ิน –  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – 

ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน   

สนามบินสุวรรณภูม ิ
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BKK       TPE TPE       BKK 

  

  

BR212 12.20 17.10 BR061 22.30 01.10+1 

      

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์

ท่าน 

พักหอ้งละ 2-

3 ทา่น 

ราคาทวัร์

เด็ก/ทา่น 

(อายไุม่เกนิ 

12 ป)ี 

ราคาทวัร์

ไมร่วม 

ตัว๋

เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพัก

เดีย่ว 

24 – 27 กมุภาพนัธ ์

2566 
23,990 23,990 20,990 4,500 

03 – 06 มนีาคม 2566 25,990 25,990 22,990 4,500 

17 – 20 มนีาคม 2566 23,990 23,990 20,990 4,500 

อตัราคา่บรกิารสา้หรบั เดก็อายไุมเ่กนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 

7,500 บาท 

 

** อตัรานี ไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านะละ 

1,200 NTD/ท่าน ** 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ EVA 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก 

            เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 
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สา้คญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท้าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชา้ระเงินมัดจ้า ทา่นละ 7,000 

บาท/ทา่น และช้าระสว่นที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้อง

ช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% เท่านั น 

2. อัตราค่าบริการนี  จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ้านวน 10 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณทีีม่ีผู้เดินทาง

ไม่ถึงตามจ้านวนทีก่้าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ราคานี ส้าหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นั น ส้าหรับพาสปอร์ตตา่งชาติช้าระเพ่ิม 2,000 บาท/ท่าน ทุก

กรณ ี

4. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าท่ีทุกครั งก่อนท้าการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ 

หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า และการแนะน้าจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะน้า

เท่านั น 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท้า

ความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณทีี่ภาครัฐทั งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกา้หนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเชื อ

โควิด-19 ทกุประเภท ผู้เดินทางต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายสว่นนี ด้วยตัวทา่นเอง (ไมร่วมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 

7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 
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Day1 สนามบินสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – พักโรงแรมน า้แร ่

 

09.30  นัดหมายพร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน 

EVA AIR (BR) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ้านวยความสะดวกพร้อมแนะน้าข้อมูลในการเดินทาง

ให้แก่ท่าน 

12.20 น้าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน EVA AIR 

เที่ยวบินที่ BR212 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

50 นาที 

17.10 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากนั นน้าท่านผ่านขั นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พร้อมออกเดินทาง

ท่องเท่ียว 

 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

ที่พัก LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ ให้ท่านได้อิสระแช่น ้าแร่แบบ

ส่วนตัวในห้องพัก เพื่อผ่อนคลาย ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ น  
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Day2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา – เมืองไทจง – 

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและตั งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน 

ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั งอยู่ใจกลางหัวใจของไต้หวัน เป็นเมืองเดียวที่ดินแดนไม่มีเขตติดต่อ

ชายฝั่งทะเล ยังเป็นต้นก้าเนิดแม่น ้าโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น ้ายาวที่สุดในไต้หวันหล่อ

เลี ยงผู้คนในเมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ นชื่อของเมืองหนานโถว 

จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างขึ นในปี ค.ศ. 1938 ตั งอยู่ทาง

ด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่ง

ปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้

ประสบ 

ความส้าเร็จในหน้าท่ีการงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนส่ิงใด ก็จะประสบความส้าเร็จ

ตามปรารถนา จึงท้าให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี  

ด้านหน้ามี สิงโตหินอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

แสดงถึงความยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของวัดเหวินหวู่ ชาวไต้หวันเชื่อว่าเป็นสิงโตผู้พิทักษ์

และจะอยู่เป็นคู่ชาย-หญิงอยู่เสมอ ซึ่งตัวผู้อยู่ทางขวาเหยียบลูกโลก ตัวเมียอยู่ทางซ้ายกับลูก

สิงโตตัวน้อย  
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จุดที่หนึ่ง: องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่านั่งบนบัลลังค์ ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพร

เกี่ยวกับเรื่องของประสบความส้าเร็จในหน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัย

อันตราย ตรงจุดนี คนไต้หวันมักนิยมน้าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 

รอบ เพ่ือเป็นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดที่สอง: วิหารอูเ่ฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่าน่ังบนบัลลังค์คู่กบัองค์เทพเย่วเ์ฟย เป็นเทพเจ้า

แห่งฝ่ายบู๊ด้วยกันทั งคู่ บางต้านานเล่าว่าเทพ เย่ว์เฟยเป็นเทพเจ้ากวนอูอีกปางหนึ่ง ตรงจุดนี มัก

นิยมขอพรเกี่ยวกับเกี่ยวกับสติปัญญา และการซื่อสัตย์ 

จุดที่สาม: วิหารต้าเฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื อ ตรงจุดนี มักนิยมขอพรเกี่ยวกับ

การศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปัญญา 

 

ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู 

(Lalu Island) ตั งอยู่กลางทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นที่รู้จักกัน

ในนามเกาะบนน ้า อดีตบริเวณนี เป็นที่อาศัยของชนเผ่าพื นเมือง 

จนกระทั งปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวันได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

เกาะกวงฮวา (Guanghua Island) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 ได้เกิด

แผ่นดินไหวครั งใหญ่ท้าให้ทะเลสาบสุริยันจันทราได้รับความ

เสียหายท้าให้มีการค้นพบซากอารยธรรมและของใช้โบราณของ

ชนเผ่าพื นเมือง จนปี ค.ศ. 2000 จึงกลับมาใช้ชื่อเดิมเป็นเกาะ

ลาลูจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชนเผ่าพื นเมืองใช้เกาะลาลูเป็นสถานที่

ศักดิ์สิทธิ ์

 

 

 

 

ระหว่างล่องเรือแวะพกัที่ท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะน้า

ให้เลือกชิม ไขต่ม้ใบชา (Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึ นเขา

ไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง เป็นไข่ตม้ใบชาร้านดังที่ไมว่่าใครก็

ต้องมาลิ มลองไขต่้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความอร่อยนั น

อยู่ความพถิีพิถันในทกุขั นตอนตั งแตก่ารต้มไข่พร้อมกับ

สมุนไพรต่างๆ รวมถงึเห็ดหลินจือ ท้าให้เมื่อชิมไปค้าแรกจะได้

กลิ่นหอมของสมุนไพรพร้อมกับรสชาติเค็มนิดหน่อยของตัว

ซอส รวมแลว้เข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของอาม่าเป็น 
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ร้านเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดขายได้บนทา่เรือในทะเลสาบ

สุริยันจันทราและมีสาขาที่นี่ที่เดียวเท่านั น 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน 

 

 

น้าท่านเดินทางสู่ ร้านชาอู่หลง (Taiwan Tea Shop) เป็นชาขึ น

ชื่อชั นดีของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ มลองชาอู่หลงแท้ๆ จากต้น

ก้าเนิด ชาอูู่หลงมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายในหลายด้าน

นอกเหนือจากชาอู่หลงลดความอ้วน เช่น แก้กระหาย เพิ่มความ

สดชื่น ต่อต้านแบคทีเรียในช่องปาก ป้องกันฟันผุป้องกันโรคหัวใจ 

ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในร่างกาย ประโยชน์ของชาอู่หลงมี

ส่วนประกอบส้าคัญที่ช่วยในการควบคุมความอ้วน ลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด ลดระดับคลอ

เรสเตอรอลได้เป็นอย่างดี พร้อมเลือกซื อเป็นของฝากที่ระลึก  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง 

(Taichung) น้าท่านแวะชม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (Zhongshe Flower Garden) เป็นสวน

ดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่ปลูกดอกไม้สลับสับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมได้

ตลอดทั งปี ทุ่งดอกไม้หลากหลายสีและแหวกแนว มีซุ้มดอกไม้ ศาลากลางน ้า กังหันลม เปียโน

กลางสวนและยังมมีุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปอีกมากมาย ส้าหรับในเดือนธันวาคมทุกท่านสามารถชม

ทุ่งดอกคอสมอส, ดอกลิลลี่, ดอกเสจ เป็นต้น และในช่วงที่สวยที่สุดจะเป็นช่วงเดือนมกราคม-

มีนาคม ซึ่งทุ่งดอกทิวลิปถือเป็นไฮไลท์ของฟาร์มดอกไม้จงเซ่ออีกด้วย ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสวน

ดอกไม้อย่างเดียวแต่ยังเป็นตลาดดอกไม้อีกด้วย สามารถเลือกซื อดอกไม้ มีกิจกรรมอื่นๆให้ 
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เลือกท้า อีกทั งยังมีร้าน BBQ สไตล์ไต้หวัน ถือเป็นร้านยอดนิยมส้าหรับคนในท้องถิ่น (รวมค่า

เข้าฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ)   
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น้าท่านเดินทางสู่ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (Feng Chia Night Market) ตั งอยู่ที่เมืองไทจง ใกล้

มหาวิทยาลัยฟงเจี่ย (Feng Chia University) ครอบคลุมพื นที่ทั งตลาดกลางคืนฟงเจี่ย-เหวินห

วา (Feng Chia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจี่ย (Feng Chia Rd.) และถนนฟูฉิง 

(Fuxing Rd.) ตลาดกลางคืนแห่งนี ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนชื่อดังของเมืองไทจงและที่ใหญ่

ที่สุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ภายในมีสินค้า

คุณภาพดีเสื อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส้าอาง อาหารท้องถิ่น และอาหารแบบสตรีทฟู้ด

มากมายให้ลิ มรสความอร่อย 

 

ร้านรองเท้าแนะน้า ABC MART เป็นศูนย์รวม

รองเท้าแบรนด์ดังต่างๆ ที่ เป็นยอดนิยม อาทิ 

Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Convers และ

รองเท้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยที่บางรุ่น

ภายในร้านถือว่ามีราคาถูกกว่าท้องตลาดและเมื่อ

เทียบราคากับรุ่นนั นๆ ถูกกว่าในประเทศไทย ทั งนี 

ทางร้านยังจัดโปรลดราคาอยู่เป็นประจ้า อีกอย่างที่

ขึ นชื่อคืออาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ น

ชื่อของที่นี่เลยก็มี ชานมไข่มุก ไก่ทอด หลู่เว่ย 

เต้าหู้เหม็น และอาหารที่น่าสนใจอีกมากมาย 

 

 

แนะน้าของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ร้านไก่ทอด

ชื่อดังที่เป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและคนไต้หวัน ที่ร้านนี ไก่ทุก

ชิ นจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนื อไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก 

ส่วนตัวแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกินไป ราคาชิ นละ 70 NTD 

และที่ร้านไม่ได้มีแค่เฉพาะไก่ทอดชิ นใหญ่ไว้บริการอย่างเดียว ยัง

มีหลากหลายเมนูให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย 

 

ค่้า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ที่พัก STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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Day3 เมืองไทเป – ร้านสรอ้ยสขุภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – THERMAL VALLEY – 

พิพิธภัณฑ์น ้าพุร้อน – PUBLIC LIBRARY ร้านคอสเมติค – ย่านซีเหมินติง 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) น้าท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) 

ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี 

ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง 

เครื่องประดับล ้าค่าของชาวไต้หวันตั งแต่โบราณและน้าท่านเลือกซื อของฝาก ร้านขนมพาย

สับปะรด (Pineapple Cake Shop) ชื่อดังของไต้หวัน เป็นขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพาย

สับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด)  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เสี่ยวหลงเปา 

จากนั นน้าท่านไปยัง เป่ยโถว อยู่ทางตอนเหนือของเมือง

ไทเป สถานที่แห่งนี ขึ นชื่อในเรื่องของน ้าพุร้อน ซึ่งใน

อดีตช่วงเวลาที่ประเทศไต้หวันนั นเคยตกเป็นอาณานิคม

ของญี่ปุ่นได้มีการสร้างที่อาบน ้าแร่ที่เป่ยโถว น้าท่านชม 

THERMAL VALLEY หรือที่ได้รับการขนานามว่า “แอ่ง

นรกอเวจี (Hell Valley)” โดยบ่อน ้าพุร้อนแห่งนี มีสีเขียว

มรกต อุณหภูมิสูงถึงเกือบร้อยกว่าองศา จึงท้าให้มีควัน

ลอยฟุ้ งจากบ่ออยู่ มากมาย  จากนั นน้ าท่ านไปยั ง 

พิพิธภัณฑ์น ้าพุร้อนเป่ยโถว (Beitou Hot Spring  
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Museum) โดยภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการรวบรวมอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ และ

เรื่องราวของเป่ยโถวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  

ต่อจากนั นน้าท่านชม PUBLIC LIBRARY ถือได้ว่าเป็นห้องสมุดที่โด่งดังที่สุดของเมืองเป่ยโถว 

อีกทั งโดยรอบประกอบไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวขจี ท้าให้สถานที่แห่งนี มีความร่มรื่น ร่มเย็น 

เหมาะแก่การอ่านหนังสือ 

น้าท่านแวะ ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) มีเครื่องส้าอางรวมถึงพวกยา น ้ามัน ยานวดขึ น

ชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปได้อย่างเต็มที่ น้า

ท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ตั งอยู่ในเมือง

ไทเป ที่แห่งนี เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ 

เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไตห้วนั 

ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้า

แฟชั่น เสื อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส้าอาง หรือ

ของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะ

เป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั งสินค้ามีแบรนด์

ของที่น่ียังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะส้าหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปป้ิงกันอย่างจุใจ 

 

ค่้า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ที่พัก CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



     2303-2601-ZGTPE2206BR                                                        www.smileytour.com                                                                        Page 14 of 22 

 

 

Day4 พิพิธภัณฑ์กู้กง (รวมตั๋วเข้าชม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – 

ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กู้กง (รวมตั๋วเข้าชม) สถานที่เก็บสิ่งของล ้าค่าและงานศิลปะจีน

โบราณระดับโลก โดยผู้น้าเจียงไคเช็คได้ขนมาจากพระราชวังต้องห้ามของจีนแผ่นดินใหญ่

ในช่วงที่พ่ายแพ้สงครามกลางเมือง โดยข้าวของราว 620,000 ชิ นเหล่านั นมีอายุกว่า 5,000 ปี 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กงจึงเป็นสถานที่ที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ต้องการมาเที่ยวเพื่อชมสมบัติเดิม

ของชาติตน วัตถุโบราณล ้าค้าภายในพิพิธภัณฑ์ได้ถูกแยกออกเป็นหลายหมวดหมู่และยุคสมัย 

อาทิ ภาพศิลปะ หนังสือ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเซรามิค ผ้าโบราณ และงานแกะสลัก ซึ่งจะถูก

หมุนเวียนเปลี่ยนกันออกมาแสดงทุกๆ 4 เดือน ส้าหรับไฮไลต์ของพิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กงที่

จัดแสดงอยู่ตลอดทั งปี ได้แก่ หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั น และ กระถางส้าริดของเหมากง 

 

เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิว่เฟิน่ (Jiufen Old Street) ที่ตั งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่ว

เฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลิน

บรรยากาศแบบดั งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั ง

เลือกชิมและซื อชาจากร้านค้า มากมาย ทั งนี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นยังเป็นที่ตามรอยของสาวก

การ์ตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมชั่นชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ได้น้าฉากตึกโคมไฟใน

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ินด้าเนินเรื่องอีกด้วย 

แนะน้าของอร่อย เป็นต้นก้าเนิด บัวลอยเผอืกสไตล์ไต้หวัน บัว

ลอยของไต้หวันจะชิ นใหญ่กว่าและเนื อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คน

ละรสชาติและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน ้าเชื่อมจะเป็นน ้าถั่วเขียว

หอมหวาน สามารถสั่งได้ทั งแบบร้อนและแบบเย็น 
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น้าท่านเดินทางเท่ียวชม อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ (Yehliu Geopark) อุทยาน

แห่งนี ตั งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื นที่เป็นแหลมยื่น

ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลม ทะเล ท้าให้เกิดโขดหินงอก

เป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว อาทิ หินรองเท้านางฟ้า, หินทะเล

เทียน, หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิง, หินหัวมังกรและอื่นๆ และ

เนื่องจากมีพื นที่ใกล้กับชายฝั่งทะเลดังนั นจึงท้าให้พื นที่นี มีหินรูปทรงแปลก

ตาอีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียร

ราชินิ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ดื่มด่้าบรรยากาศธรรมชาติสร้างและหินรูปร่าง

แปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 

  

น้าท่านเดินทางสู ่ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับ

ในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบ

รนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, 

HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, 

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

ตามอัธยาศัย จากนั นน้าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

22.30 น้าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ 

BR061 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

01.10 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

เลทส์โกกรุ๊ป 
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