วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองผิงซี – หมู่บ้าน
โบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

2

วัดเทียนหยวน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม
ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง

3

เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่

4

ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน
สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

อาหาร
เที่ยง

เย็น

โรงแรม

CHATEAU DE CHINE
HOTEL, TAIPEI
หรือเทียบเท่า
CHATEAU DE CHINE
HOTEL, TAIPEI
หรือเทียบเท่า
LIDO FORESTRY SPA
RESORT, TAOYUAN
หรือเทียบเท่า

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

BKK

TPE

เที่ยวบินที่
VZ562

เวลาออก
10.05

เวลาถึง
14.40

TPE
เที่ยวบินที่
VZ563

BKK
เวลาออก
15.40

เวลาถึง
18.35

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน ราคาทัวร์ไม่รวม
ราคา
พักห้องละ 2-3 ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) ตั๋วเครือ่ งบิน ห้องพักเดี่ยว

03 – 06 มีนาคม 2566

20,990

20,990

15,990

4,000

05 – 08 มีนาคม 2566

17,990

17,990

12,990

4,000

08 – 11 มีนาคม 2566

17,990

17,990

12,990

4,000

10 – 13 มีนาคม 2566

18,990

18,990

13,990

4,000

15 – 18 มีนาคม 2566

17,990

17,990

12,990

4,000

17 – 20 มีนาคม 2566

18,990

18,990

13,990

4,000

19 – 22 มีนาคม 2566

15,990

15,990

10,990

4,000

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,200 NTD/ท่าน **
สำคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี
4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน

Day1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

07.00

นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุว รรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ส ายการบิน VIETJET AIR (VZ) โดยมีป้ายต้อนรับ
เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน
นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ562 (ไม่มีบริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่ นเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว

10.05
14.40

นำท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี (Pingxi) หรือที่รู้กันในชื่อเส้นทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์รัก
โรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์
เรื่องนี้ จึงทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสาย โรแมนติกของไต้หวันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่
ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (Shifen Old Street) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมือง
ผิงซี เป็นหมู่บ้านที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งที่แ ห่งนี้ยังขึ้น
ชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆ ปีทกุ แห่งจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN
FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือ
วันที่ 15 ของเดือน 1 จากนั้น นำทุกท่านขอพรอธิษฐานและปล่อยโคมขงหมิง (รวมค่าบริการแล้ว 1 โคม/4 ท่าน)
ยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารท้องถิ่น หรือขนมชื่อดังไอศครีมถั่วตัด และร้านขายของที่ระลึก
มากมาย
แนะนำของอร่อย ไอศครีมถั่วตัด ไอศครีมรสกะทิที่เข้มข้นถึงใจ โรยด้วยถั่วตัดที่ทำขึ้นสดๆ
เมื่อทานคู่กันกับไอศครีมเข้ากันได้ดีแบบลงตัวสุดๆ เป็นอีกหนึ่งขนมที่มาเยือนไต้หวันต้องลิ้มลอง

เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนน
คนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือก
ชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย ทั้งนี้หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นยังเป็นที่ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมชั่นชื่อดังของ
ญี่ปุ่น ที่ได้นำฉากตึกโคมไฟในหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นดำเนินเรื่องอีกด้วย
แนะนำของอร่อย เป็นต้นกำเนิด บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน บัวลอยของไต้หวันจะชิ้นใหญ่กว่า
และเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน้ำเชื่อมจะเป็นน้ำถั่วเขียว
หอมหวาน สามารถสั่งได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็น

ค่ำ
ที่พัก

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day2

วัดเทียนหยวน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนหยวน ซึ่งถือเป็นวัดที่มีชือเสียงโด่งดังในเรื่องของจุดชม
ซากุระบาน ของประเทศไต้หวันซึ่งหากใครได้ไปเยือนยังวัดแห่งนี้ทุกท่านจะได้
เห็นของภาพซากุระที่บานสะพรั่งโดยมีฉากหลังเป็นเจดีย์ห้าชั้นซึ่งถือได้ว่าหาชม
ไม่ได้ง่ายๆ ซึ่งประมาณช่วงต้นเดือนมีนาคม ไปจนถึง 20 มีนาคม ของทุกปี
ทุกท่านจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพรั่งสวยงามได้ภายในวัดแห่งนี้แต่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆอีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เสี่ยวหลงเปา

นำท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่ง นี้
ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การ
เซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขด
หินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว อาทิ
หินรองเท้านางฟ้า, หินทะเลเทียน, หินช้าง, หินไอศกรีม, หิน
เศียรเจ้าหญิง, หินหัวมังกรและอื่นๆ และเนื่องจากมีพื้นที่ใกล้กับชายฝั่งทะเลดังนั้นจึงทำให้พื้นที่นี้มีหินรูปทรง
แปลกตาอีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ
ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติสร้างและหินรูปร่างแปลกตา รวมถึงจุดชม
วิวแบบ 360 องศา

นำท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติใน
ป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ
และนำท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ชื่อดังของไต้หวัน เป็น ขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพาย
สับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด)
นำท่านเดินทางสู่ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่าง
เป็นห้างสรรพสินค้า ที่ร วบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS,
LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA
นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของ
วัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้ อัพเดท
แฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของที่นี่ยังถือ ได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้
ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

ค่ำ
ที่พัก

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3

เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาด
กลางคืนจงลี่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางหัวใจของไต้หวัน
เป็นเมืองเดียวที่ดินแดนไม่มีเขตติดต่อชายฝั่งทะเล ยังเป็นต้นกำเนิด แม่น้ำโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น้ำยาวที่สุดในไต้หวันหล่อเลี้ยงผู้คนใน
เมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองหนานโถว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูป
ปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบ
ความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนา จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาว
ไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้ ด้านหน้ามี สิงโตหินอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
แสดงถึงความยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของวัดเหวินหวู่ ชาวไต้หวันเชื่อว่าเป็นสิงโตผู้พิทักษ์และจะอยู่เป็ นคู่ชาย-หญิงอยู่เสมอ ซึ่งตัวผู้อยู่ทางขวา
เหยียบลูกโลก ตัวเมียอยู่ทางซ้ายกับลูกสิงโตตัวน้อย

จุดที่หนึ่ง: องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่านั่งบนบัลลังค์
ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพรเกี ่ย วกั บ
เรื ่ อ งของประสบความสำเร็ จ ในหน้ า ที ่ ก ารงาน
กิจ การเจริญรุ่ง เรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย
ตรงจุดนี้คนไต้หวันมักนิยมนำหยกตาแมว กระเป๋า
กระเป๋าเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื่อเป็นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว
จุดที่สอง: วิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่านั่งบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเย่ว์เฟย เป็นเทพเจ้าแห่งฝ่ายบู๊ด้วยกันทั้งคู่ บางตำนานเล่าว่าเทพ เย่ว์
เฟยเป็นเทพเจ้ากวนอูอีกปางหนึ่ง ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับเกี่ยวกับสติปัญญา และการซื่อสัตย์
จุดที่สาม: วิหารต้าเฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปัญญา
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมู่คณะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนด์
มาร์คสำคัญของไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรานั้นมาจากมีลักษณะรูปร่างทางตอนเหนือคล้ายพระอาทิตย์ ทางตอนใต้มีรูปร่างกลม
คล้ายพระจันทร์ พื้นที่รอบทะเลสาบยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมากมาย อาทิ ปลา นก และสัตว์อื่นๆ หลากหลายสายพันธุ์
ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศที่ส วยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู (Lalu Island) ตั้ง อยู่กลาง
ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นที่ร ู้จ ักกันในนามเกาะบนน้ำ อดีตบริเวณนี้เป็นที่อาศัยของชนเผ่า
พื้นเมือง จนกระทั้งปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวันได้เปลี่ยนชื่อเป็น เกาะกวงฮวา (Guanghua
Island) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ทะเลสาบสุริยันจันทราได้รับความ
เสียหายทำให้มีการค้นพบซากอารยธรรมและของใช้โบราณของชนเผ่าพื้นเมือง จนปี ค.ศ. 2000 จึง
กลับมาใช้ชื่อเดิมเป็นเกาะลาลูจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชนเผ่าพื้นเมืองใช้เกาะลาลูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ระหว่างล่องเรือแวะพักที่ท่าเรือ ให้ท่านได้อิส ระและแนะนำให้เลือกชิม ไข่ต้มใบชา
(Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึ้นเขาไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง เป็นไข่ต้มใบชาร้านดังที่ไม่ว่าใครก็
ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความอร่อยนั้นอยู่ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่
การต้มไข่พร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำให้เมื่อชิมไปคำแรกจะได้กลิ่นหอมของ
สมุนไพรพร้อมกับรสชาติเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของ
อาม่าเป็นร้านเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาที่นี่
ที่เดียวเท่านั้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung) นำท่านแวะชม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
(Zhongshe Flower Garden) เป็นสวนดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่ปลูกดอกไม้สลับ
สับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมได้ตลอดทั้งปี ทุ่งดอกไม้หลากหลายสีและ
แหวกแนว มีซุ้มดอกไม้ ศาลากลางน้ำ กังหันลม เปียโนกลางสวนและยังมีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปอีก
มากมาย สำหรับในเดือนธันวาคมทุกท่านสามารถชมทุ่งดอกคอสมอส, ดอกลิลลี่, ดอกเสจ เป็นต้น
และในช่วงที่สวยที่สุดจะเป็นช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ซึ่งทุ่งดอกทิวลิปถือเป็นไฮไลท์ของฟาร์ม
ดอกไม้จงเซ่ออีกด้วย ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสวนดอกไม้อย่างเดียวแต่ยังเป็นตลาดดอกไม้อีกด้วย สามารถเลือกซื้อดอกไม้ มีกิจกรรมอื่นๆให้เลือกทำ
อีกทั้งยังมีร้าน BBQ สไตล์ไต้หวัน ถือเป็นร้านยอดนิยมสำหรับคนในท้องถิ่น (รวมค่าเข้าฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ)

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนจงลี่ (Zhongli Tourist Night Market) ตั้งอยู่ในเมืองเถาหยวน เป็นตลาดกลางคืนคล้ายกับตลาดนัดรถไฟ
เป็นแผงขายจำพวกเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องหนัง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เกม ตุ๊กตา และยังเป็นแหล่งรวมอาหารสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อของไต้หวัน เต้า หู้เหม็นทอด
ไก่ทอด ปลาหมึกย่าง ชานมไข่มุก และสินค้าอีกมากมายให้ได้เดินช้อปชิลๆ
ค่ำ
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บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้อิสระแช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก เพื่อผ่อนคลาย ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

Day4

ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณต้าซี (Daxi Old Street) เป็นย่านการค้าของเมือง ย่านถนนโบราณต้าซีเต็มไปด้วยร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบดั้งเดิม
อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถเห็นอาชีพดั้งเดิมของคนท้องถิ่นที่นี่ เช่น การทำเต้าหู้แห้งที่โด่งดังของต้าซี การตัดเหล็ก และงานทำหิน โดยร้านค้า
ต่างๆ จะตกแต่งในสไตล์บาร็อคญี่ปุ่น ประดับด้วยรูปปั้นแกะสลักอันสวยงาม อาหารที่ต้องลิ้มลองที่ต้าซีอีกอย่างก็คือถั่วแห้ง นักท่องเที่ยวที่มาต่าง
ต้องมาลิ้มลอง

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
นำท่านเดินทางสู่ ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย (Mitsui Outlet) เป็นห้างที่เปิดตัวภายใต้การดำเนินการของบริษัท Japanese Mitsui Group ซึ่งเป็น
เจ้าของห้างเอาท์เล็ทชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ที่นี่คือห้างเอาท์เล็ทแบบเต็มรูปแบบ 5 ชั้น ภายในห้างมีการแบ่งพื้นที่ไว้เป็น 2 ส่วน IN MALL และ
OUT MALL พื้นที่ให้บริการจากแบรนด์ ช ั ้น นำทั่ วโลก อาทิ Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE, Onitsuka
Tiger และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถยื่นขอทำ Tax Refund เมื่อช็อปปิ้ง มากกว่า 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน พร้อมยื่น Passport ได้ที่แผนก
Information ที่ชั้น 1 ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมร้านอาหารไต้หวันและร้านอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมในไต้หวัน และยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ต
JASONS Market ชานมไต้หวันแบบขวด ขนมไต้หวัน สามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากคนที่บ้าน ในห้าง Free Wi-Fi มีตู้สำหรับชาร์จโทรศัพท์
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

15.40
18.35

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ563 (ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทส์โกกรุ๊ป

