
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง    
PARK LANE INN HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

2 
เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา – ร้านชาอู่หลง      – เมืองไทจง – หมู่บ้านเฉิ่นจี้ 
– ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  

   
PARK LANE INN HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – ร้าน
ขนมพายสับปะรด – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเช็ค – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ซีเหมินติง   

   
INTRENDY HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

4 
อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – เมืองผิงซี 
– หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น  – ร้านเครื่องสำอาง – เมืองเถา
หยวน – มิตซุย เอาท์เล็ต 

   
CENTURY HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ       

    



 

  

BKK       TPE TPE       BKK 

  
JX742 14.50 19.20 JX741 10.40 13.40 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวรเ์ด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

15 - 19 พฤศจิกายน 2565 20,990 20,990 13,990 5,500 

24 – 28 พฤศจกิายน 2565 21,990 21,990 14,990 5,500 

25 – 29 พฤศจกิายน 2565 19,990 19,990 12,990 5,500 

26 – 30 พฤศจกิายน 2565 19,990 19,990 12,990 5,500 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2565 21,990 21,990 14,990 5,500 

01 – 05 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 16,990 5,500 

07 – 11 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 16,990 5,500 

16 – 20 ธันวาคม 2565 21,990 21,990 14,990 5,500 

17 – 21 ธันวาคม 2565 21,990 21,990 14,990 5,500 

21 – 25 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 16,990 5,500 

24 – 28 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 16,990 5,500 

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566 29,990 29,990 21,990 6,500 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,000 บาท 

** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 บาท/ท่าน** 
**เนื่องจากตั๋วโดยสารเป็นตั๋วกรุ๊ป (หมู่คณะ) ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่ง รีฟันด์ และเลื่อนการเดินทาง** 

อัตราค่าบริการข้างต้น คำนวณจากภาษีน้ำมนั ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2565  
ในกรณีที่มีการประกาศปรับราคาภาษีน้ำขึน้จากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพ่ิมเติม  

 

โปรแกรมเดินทาง 5 วัน 4 คืน : โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระ

ส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่

กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพ่ิม 2,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี 
4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ

ออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการ
แนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพัก
เพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้
เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง 

 

11.30  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 อาคารผู ้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน 
STARLUX AIRLINES (JX) โดยมีป้ายต้อนรับ   เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
พร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 



 

14.50 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน STARLUX 
AIRLINES เที ่ยวบินที่ JX742 (มีบริการอาหารและเครื ่องดื่มบนเครื่อง ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง 55 นาที 

19.20 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั ่วโมง) พร้อมออกเดินทางสู ่ เมืองไทจง 
(Taichung) ตั้งอยู่ในกลางทางตะวันตกของไต้หวัน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการศึกษาของไต้หวัน อดีตเมืองไทจงเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง
และวัฒนธรรม ก่อนถูกประเทศญี่ปุ่นยึดครอง ปัจจุบันจึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น 

ที่พัก PARK LANE INN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

Day2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – หมู่
บ้านเฉิ่นจี้ – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน ได้ชื่อ

ว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางหัวใจของไต้หวัน เป็นเมืองเดียวที่ดินแดนไม่มีเขตติดต่อชายฝั่งทะเล ยังเป็น
ต้นกำเนิดแม่น้ำโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น้ำยาวที่สุดในไต้หวันหล่อเล้ียงผู้คนในเมือง ยังมีทะเลสาบ
สุริยันจันทราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองหนานโถว 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938 ตั้งอยู่ทางด้านขวา
ของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้า
แห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่
การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนา จึงทำให้ได้รับ
ความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้  ด้านหน้ามี สิงโตหินอ่อน (Chinese 
Guardian Lion) 2 ตัว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันแสดงถึงความยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของ
วัดเหวินหวู่ ชาวไต้หวันเชื่อว่าเป็นสิงโตผู้พิทักษ์และจะอยู่เป็นคู่ชาย-หญิงอยู่เสมอ ซึ่งตัวผู้อยู่ทางขวา
เหยียบลูกโลก ตัวเมียอยู่ทางซ้ายกับลูกสิงโตตัวน้อย  
 
 
 



 

การสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเหวินหวู่ แบ่งออกเป็น 3 จุด ดังนี้ 
จุดที่หนึ่ง: องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่านั่งบนบัลลังค์ ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่อง
ของประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดนี้คน
ไต้หวันมักนิยมนำหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื่อเป็นการเรียกเงิน
เรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 
 
จุดที่สอง: วิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่านั่งบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเย่ว์เฟย เป็นเทพเจ้าแห่ง
ฝ่ายบู๊ด้วยกันทั้งคู่ บางตำนานเล่าว่าเทพ เย่ว์เฟยเป็นเทพเจ้ากวนอูอีกปางหนึ่ง ตรงจุดนี้มักนิยมขอพร
เกี่ยวกับเกี่ยวกับสติปัญญา และการซื่อสัตย์ 
 
จุดที่สาม: วิหารต้าเฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี ่ยวกับ
การศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปัญญา 

 



 

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมู่คณะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนด์มาร์คสำคัญของไต้หวัน ที่มาของชื่อเทละสาบสุริยันจันทรานั้น
มาจากมีลักษณะรูปร่างทางตอนเหนือคล้ายพระอาทิตย์ ทางตอนใต้มีรูปร่างกลมคล้ายพระจันทร์ พื้ นที่
รอบทะเลสาบยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมากมาย อาทิ ปลา นก และสัตว์อื่นๆ 
หลากหลายสายพันธ์ุ   
 

ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มี เกาะ
ลาลู (Lalu Island) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็น
ที่รู้จักกันในนามเกาะบนน้ำ อดีตบริเวณนี้เป็นที่อาศัยของชน
เผ่าพื้นเมือง จนกระทั้งปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวันได้
เปลี ่ยนชื่อเป็น เกาะกวงฮวา (Guanghua Island) ต่อมาปี 
ค.ศ. 1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ทะเลสาบสุริยัน

จันทราได้รับความเสียหายทำให้มีการค้นพบซากอารยธรรมและของใช้โบราณของชนเผ่าพื้นเมือง จนปี 
ค.ศ. 2000 จึงกลับมาใช้ชื่อเดิมเป็นเกาะลาลูจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชนเผ่าพื้นเมืองใช้เกาะลาลูเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ 
 

ระหว่างล่องเรือแวะพักที่ท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะนำ
ให้เลือกชิม ไข่ต้มใบชา (Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึ้น
เขาไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง เป็นไข่ต้มใบชาร้านดังที่ไม่ว่า
ใครก็ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความ
อร่อยนั้นอยู่ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การต้มไข่

พร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำให้เมื่อชิมไปคำแรกจะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรพร้อมกับ
รสชาติเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของอาม่าเป็นร้านเดียวที่ได้รับ
อนุญาตให้เปิดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาที่นี่ที่เดียวเท่านั้น 
 
 

 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ปลาประธานาธิบดี  
 นำท่านเดินทางสู่ ร้านชาอู่หลง (Taiwan Tea Shop) เป็นชาขึ้นชื่อชั้นดีของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลอง

ชาอู่หลงแท้ๆ จากต้นกำเนิด ชาอูู่หลงมีประโยชนม์ากมายต่อรา่งกายในหลายด้านนอกเหนือจากชาอู่หลง
ลดความอ้วน เช่น แก้กระหาย เพิ ่มความสดชื่น ต่อต้านแบคทีเรียในช่องปาก ป้องกันฟันผุป้องกัน
โรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในร่างกาย ประโยชน์ของชาอู่หลงมีส่วนประกอบสําคัญที่ช่วยใน
การควบคุมความอ้วน ลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลได้เป็นอย่างดี พร้อมเลือก
ซื้อเป็นของฝากที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung)  

 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเฉิ่นจี้ (Shen Ji New Village) 
เป็นอาคารเก่าที ่ ได ้ปร ับเปลี ่ยนภูม ิท ัศน ์เป ็นสถานที่
ท่องเที ่ยวแห่งใหม่ของเมืองไทจง ปัจจุบันเป็นศูนย์รวม
สินค้าแฮนเมดและสินค้าสุดครีเอทไว้มากมาย ภายในยังมี
ร้าน MILKAIR เป็นศูนย์รวมของวัยรุ่น ภายในมีกาชาปอง
มากมายให้ได้เลือกลุ้นเป็นกิจกรรมที่ตื่นเต้นได้ดีทีเดียว 

นำท่านเดินทางสู ่  เฝ ิงเจ ี ่ยไนท์มาร ์เก ็ต (Feng Chia Night Market) ตั ้งอยู ่ท ี ่ เม ืองไทจง ใกล้
มหาวิทยาลัยฟงเจี่ย (Feng Chia University) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตลาดกลางคืนฟงเจี่ย-เหวินหวา (Feng 
Chia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจ ี ่ย (Feng Chia Rd.) และถนนฟ ูฉ ิง (Fuxing Rd.) ตลาด
กลางคืนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนชื่อดังของเมืองไทจงและที่ใหญ่ที ่สุดในไต้หวัน มีของขาย



 

มากมายให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ภายในมีสินค้าคุณภาพดีเสื ้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า 
เคร่ืองสำอาง อาหารท้องถิ่น และอาหารแบบสตรีทฟู้ดมากมายให้ลิ้มรสความอร่อย 
 

ร้านรองเท้าแนะนำ ABC MART เป็นศูนย์รวมรองเท้าแบ
รนด ์ด ังต ่างๆ ท ี ่ เป ็นยอดนิยม อาท ิ Onitsuka Tiger, 
Adidas, Nike, Convers และรองเท ้าแบรนด ์อ ื ่นๆ อีก
มากมาย โดยที ่บางรุ ่นภายในร้านถือว่ามีราคาถูกกว่า
ท้องตลาดและเมื่อเทียบราคากับรุ่นนั้นๆ ถูกกว่าในประเทศ
ไทย ทั้งนี้ทางร้านยังจัดโปรลด

ราคาอยู่เป็นประจำ อีกอย่างที่ขึ้นชื่อคืออาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน 
เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็มี ชานมไข่มุก ไก่ทอด หลู่เว่ย เต้าหู้เหม็น 
และอาหารที่น่าสนใจอีกมากมาย 

 
 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่า ชาบู
หม้อไฟ  
ที่พัก PARK LANE INN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 เมืองไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – ร้านขนมพายสับปะรด – วัดหลงซาน – อนุสรณ์
สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ซีเหมินติง   



 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน 

ทั ้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี
ประชากรประมาณ 3 ล้านคน นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ
แลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมี
ความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย 
อ า ท ิ  BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, 
LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, 
VERSACE, ZARA   
ทั้งนี้จุดไฮไลท์ของตึกไทเป 101 คือลิฟต์ความเร็วสูงพิเศษสองตัว 
ซึ่งสามารถขึ้นได้ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้เวลาเพียง 37 
วินาที ในการเดินจากชั้น 5 ไปยังจุดชมวิวชั้น 89 ลิฟต์ทั้งสองนี้เป็น
ลิฟต์อัจฉริยะความเร็วสูงเพียงตัวเดียวในโลกที่ติดตั้งอุปกรณ์แรงดัน
คงที่ ในชั้น 89 เป็นจุดชมวิวเมืองไทเปแบบ 360 องศา ที่มีความสูง 
382 เมตร มีลูกบอลกันกระแทกขนาดใหญ่ ชื่อเต็มอย่างเป็นทางการคือ Tuned Mass Damper TMD 
ซึ่งเป็นระบบลดแรงสั่นสะเทือนที่ปรับให้เข้ากับความสมดุลของอาคารนี้ การแกว่งของอาคารเมื่อถูกลม
แรงพัดทำให้ระดับความรุนแรงลดลง  

หมายเหตุ: กรณีที่ท่านต้องการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 
โดยค่าตั๋วขึ้นตึกไทเป 101 ชั้น 89 ราคาประมาณ 600 เหรียญดอลลาห์ไต้หวัน 

 
นำท่านเลือกซื ้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด 
(Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไต้หวัน 
(ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) นำ
ท่านนมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) 
เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่งนี้มี
อายุราวๆ เกือบ 300 ปี ด้านหน้าตกแต่งด้วยเสามังกร
ทั้งซ้ายและขวา เปรียบเสมือนกำลังปกป้องห้องโถง

กลาง ในปี ค.ศ. 1740 เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ทางวัดจึงได้รับการบูรณะหลายครั้ง ทั้งบานประตู คาน 
หลังคา และเสามังกรแกะสลักตระหง่านสวยงาม เป็นประติมากรรมที่มีความละเอียดอ่อนเป็นงานไม้ที่
สวยงาม มีหนังสือจีนโบราณประดับตรงทางเข้าให้ความสัมผัสของวรรณกรรมนอกเหนือจากคุณค่าทาง



 

ศาสนายังส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่สำคัญเรื่อง
ความรัก เชื่อกันว่าใครที่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรัก ให้ขอพรกับเทพเฒ่าจันทราที่วัดแห่งนี้ แล้ว
ความรักจะกลับมาดีขึ้น 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เสี่ยวหลงเปา  
 จากนั้นนำท่านเข้าชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่สร้างขึ้นเพื่อ

รำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มี
พื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพ 

 

ประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสั มฤทธิ์
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นาย
ตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ 
จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติ
ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่ง
พิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00 น. - 
16:00 น. ของทุกวัน นำท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เป็นเครื่องประดับ
เพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือด
ในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่
โบราณ ท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยาม



 

แสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย 
โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดท
แฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของที่นี่ ยังถือได้ว่ามี
ราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ 

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก INTRENDY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

Day4 อุทยานธรณีเย่หลิ ่ว – หมู ่บ ้านโบราณจิ ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู ่บ ้านโบราณสือเฟิ ่น – ร้าน
เครื่องสำอาง – เมืองเถาหยวน – มิตซุย เอาท์เล็ต  

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางเที ่ยวชม อุทยานธรณีเย่หลิ ่ว (Yehliu 
Geopark) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ
ไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะ
กร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็น
รูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื ่นตาทีเดียว อาทิ หินรองเท้า
นางฟ้า, หินทะเลเทียน, หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้า
หญิง, หินหัวมังกรและอื่นๆ และเนื่องจากมีพื้นที่ใกล้กับ

ชายฝั่งทะเลดังนั้นจึงทำให้พื้นที่นี้มีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยว
เข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศ
ธรรมชาติสร้างและหินรูปร่างแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวพาโนรามาแบบ 360 องศา  
 
เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น 
ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบ
ดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจาก
ร้านค้า มากมาย ทั้งนี้หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นยังเป็นที่ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED AWAY 
การ์ตูนอนิเมชั่นชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ได้นำฉากตึกโคมไฟในหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นดำเนินเรื่องอีกด้วย 

 
 
 



 

 

แนะนำของอร ่อย ไอศคร ีมถ ั ่วตัด 
ไอศครีมรสกะทิที่เข้มข้นถึงใจ โรยด้วย
ถั ่วตัดที ่ทำขึ ้นสดๆ เมื ่อทานคู ่กันกับ
ไอศครีมเข้ากันได้ดีแบบลงตัวสุดๆ เป็น
อีกหนึ่งขนมที่มาเยือนไต้หวันต้องลิ้ม

ลอง และยังเป็นต้นกำเนิด บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน บัวลอยของไต้หวันจะชิ้นใหญ่กว่าและเนื้อหนึบ
กว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาดและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน้ำเชื่อมจะเป็นน้ำถั่วเขียวหอมหวาน 
สามารถสั่งได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็น 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี (Pingxi) หรือที่รู้กันในชื่อเส้นทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมา

จากภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่ง
ในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ จึงทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสาย   โรแมนติกของ
ไต้หวันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (Shifen 
Old Street) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองผิงซี เป็นหมู่บ้านที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลาง
หมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งที่แห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย 
หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆ ปีทุกแห่งจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวน
เซียว หรือวันที่ 15 ของเดือน 1 จากนั้นนำทุกท่านขอพรอธิฐานและปล่อยโคมขงหมิง (บริการ 1 โคม/4 
ท่าน) ยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารท้องถิ่น หรือขนมชื่อดังไอศครีมถั่วตัด และร้าน



 

ขายของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนำท่านแวะ ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที่มีเคร่ืองสำอางรวมถึง
พวกยา / น้ำมัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ 

 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ต (Mitsui Outlet) ให้ท่านได้

อิสระช้อปปิ้งแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 220 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein 
Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE และอื ่นๆ อีกมากมายที ่แห่กันมาลดราคากันอย่างจุใจเพื ่อให้
กลายเป็นสวรรค์ของนักช้อปที่แท้จริง โดยจะมีการแบ่งพื้นที่ด้านในให้เป็นส่วนของร้านค้าต่างๆ และมี
ศูนย์อาหารขนาดใหญไ่ว้คอยบริการ 

 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก CENTURY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  
 

Day5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ   

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
10.40 นำท่านออกเดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES 

เที่ยวบินที่ JX741 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
13.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทส์โก

กรุ๊ป 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 
 
 
 
 



 
 

 
 


