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 ลอ่งเรือทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลซีนั | เมืองเกาสง เมืองส าคญัทางตอนใต ้

วดัโฝวกวงซาน | EDA WORLD | ช็อปป้ิงซีเหมินติง | ขอพรความรกัวดัหลงซาน  
แช่น า้แร่สไตลไ์ตห้วนั แบบสว่นตวัภายในหอ้งพกั 

เดนิทาง ตุลาคม 2562  

เร่ิมต้น 24,999.- 

ไตห้วัน ทะเลสาบสุริยัน-จนัทรา อาลีซัน   
เกาสง 6 วัน 5 คืน  
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG632 08.25-13.05) – เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้าน
สายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 

05.30 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชั้น 4 ประต ู2 เคาเตอร ์C สายการบิน THAI AIRWAYS รวมน า้หนัก
กระเป๋า 20 กิโลกรมัโดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง [ส  าคญัมาก!!  
ไมอ่นญุาตใหน้  าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรือเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมืองไตห้วนัหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไตห้วนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG632  (มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตห้วนั  เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ

เส้นทางการเดินทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG632 08.25-13.05) – เดินทางเมืองไถจง – หมู่บา้นสายรุง้ – ตลาดกลางคืน 
วนัที่ 2. วดัจงไถ่ฉาน-ลอ่งเรอืทะเลสาบ สรุยินั จนัทรา – วดัพระถมัซ าจั๋ง – วดัเหวินอู่ – เมืองเจียอี ้– หมู่บา้นฮิโนกิ   
วนัที่ 3. อทุยานอาหลี่ซนั – นั่งรถไฟโบราณ – ชิมชาอู่หลง – เดินทางเกาสง – Formosa Boulavard – ลิ่วเหอไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัที่ 4. ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – วดัโฝวกวงซนั – EDA WORLD – EDA Outlet mall –เดินทางไถจง 
วนัที่ 5. เดินทางไทเป – ตกึไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชัน้ 89 – ศนูยส์รอ้ย Germanium Power – อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง 
            อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกั 
วนัที่ 6. วดัหลงซาน (ขอพรความรกั) – รา้นคอสเมติค – ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG633 14.05-
16.50) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) หลงัจากท่านไดผ้่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เคร่ืองดื่ม) 
 จากนัน้น  าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองไถจง น  าท่านสู่ หมู่บา้นสายรุง้ เดิมเป็นหมู่บา้นทหารผ่านศึกของ

พรรคก๊กมินตั๋งในยคุสงครามกลางเมืองของจีน ท่ีเดินทางลีภ้ยัมารวมตวัท่ีไตห้วนั เวลาผา่นมาหลายสิบปี ผูค้น
ยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจากกนัไป ตอ่มามีโครงการรือ้หมูบ่า้นแห่งนีแ้ละสรา้งเป็นเมืองใหมแ่ต่... ในระหวา่ง
ท่ีท าการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามวา่ คณุปู่ หวง หย่ง ฟู่  ตดัสินใจวาดภาพและระบายสีแนวก าแพง และ
ตวับา้น นยัวา่เป็นเสมือนการบอกลาหมู่บา้นแห่งนีท่ี้ ภาพวาดบนก าแพงและตวับา้นสะดดุตาผูพ้บเห็น ดว้ย
สีสนัท่ีสดใจเป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตวัหนงัสือ ตวัการต์นู ใบหนา้คน จนไดร้บัการกล่าวขานในวงกวา้ง  น  า
ท่านชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคนื ของเมืองไถจงมีสินคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นย่ีหอ้แบรนด์
ระดบักลาง รา้นเครื่องส  าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายย่ีหอ้ ทั้งย่ีหอ้ทอ้งถ่ิน
ของไตห้วนัเอง รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ป
ป้ิงก็ไมต่อ้งกลวัเบ่ือเพราะตลาดแห่งนีย้ังเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารทอ้งถ่ิน อาหารทานเล่นหรือทานจริงจัง
แหลง่ใหญ่ท่ีสดุของไถจงอีกดว้ย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่ัก MOVING STAR HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่2 
วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา – วัดพระถัมซ าจั๋ง – วัดเหวินอู่ –  
เมืองเจยีอี ้– หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น  าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั ท่ีไมม่ีทางออกสู่ทะเล น า

ท่านนมสัการส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ  วัดจงไถฉาน วดัใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วนั วดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีก่อสรา้งขึน้จาก
พลงัแรงศรทัธาเลื่อมใสของเหลา่ศิษยานศุษิยแ์ละประชาชนท่ีรว่มกนับริจาค รว่มลงแรงลงใจใหก้บัพทุธศาสนา 
ทัง้ยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆท่ี์มีหอ้งศกึษาพระธรรมหลายพนัหอ้งและไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสดุแห่งหนึ่งใน
ไตห้วนั น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่าง
ครึง่บนเหมือนพระอาทิตย ์ครึง่ลา่งเหมือนพระจนัทรเ์สีย้วท่ีก  าลงัประกบกนัอยู่และยงัเป็นต  าแหน่งฮวงจุย้ทีดีมี
มงักรลอ้มรอบ พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรบัพลงัมงักรท่ีสมบูรณท่ี์สดุของไตห้วนั   น  าท่านนั่งเรือยอรช์แบบ
สว่นตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ 
จากนัน้น  าท่านสู ่วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระทนต(์ฟัน) ของพระถงัซมัจั๋ง ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงั
เป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมทีสวยท่ีสุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา   
จากนัน้น  าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัดิสิ์ทธ์ิท่ี วัดเหวนิหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพ
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เจา้แห่งความซ่ือสตัย ์และเทพเจา้แห่งความรกัองคใ์หม่ล่าสุดหรือท่ีเรารูจ้ักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ท่ีมี
ช่ือเสียงมากในดา้นความรกัท่ีวดัหลงซนัไทเป วดันีถื้อวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้ส  าคญัท่ีท่านสามารถมา
ขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาท่ีวดันี ้ส่ิงท่ีน่าสนใจยงัไมห่มดแคนี่ย้งัมีสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่หนา้วดั ซึ่งมี
มลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญดอลลา่รไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงัใหท้่านไดถ้่ายรูปคูอี่ก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 เดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองเจียอี ้น  าท่านเท่ียวชม หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ เป็นหมู่บา้นจ าลองแบบญ่ีปุ่ นดั้งเดิม
เน่ืองจากเมืองเจียอีนี้เ้ป็นเมืองท่ีตัง้ของอทุยานอาหลี่ซนัท่ีในยคุสมยัญ่ีปุ่ นปกครองไตห้วนัใชเ้มืองนีเ้ป็นสถานท่ี
อยู่อาศยัของเหลา่ทหารญ่ีปุ่ นและในอดีตมีการสรา้งทางรถไฟจากเมืองเจียอีข้ึน้สูภ่เูขาอาหลี่ซนัเพ่ือใชล้  าเลียง
ไมส้นพนัปีของไตห้วนัลงมายงัพืน้ลา่ง ท าใหเ้มืองเจียอีย้งัคงมีกลิ่นอายวฒันธรรมของญ่ีปุ่ นหลงเหลืออยู่บา้ง 
ภายในจะเป็นรา้นคา้ขายของสไตลญ่ี์ปุ่ น 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก RENYI LAKE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 
อุทยานอาหล่ีซัน – น่ังรถไฟโบราณ – ชิมชาอู่หลง – เดินทางเมืองเกาสง – FORMOSA 
BOULAVARD – ล่ิวเหอไนทม์ารเ์ก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางขึน้สู ่อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ท่ีมีความสงูจากระดบัน า้ทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใชเ้วลานั่ง

รถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางท่ีว่ิงขึน้เขาสงูไปเรื่อยๆ ท่านจะไดช้มวิวภเูขาสงูเรียงรายกนัไตต่วักนั
สลบักบักอ้นเมฆเป็นวิวท่ีน่าตื่นตาตื่นใจย่ิงนัก เดินทางเขา้สู่อทุยานอาหลี่ซัน เป็นอทุยานท่ีมีความสวยงาม
และมีช่ือเสียงโด่งดังมากของไตห้วัน น าท่านเดินชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะทางเดินขึน้ลงไล่ระดับแบบ
ขัน้บนัไดสลบัทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพนัปีลอ้มรอบเป็นบริเวณกวา้ง ป่าสนแห่งนีม้ีอายมุากกวา่ 100 ปี 
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ท่านจะถ่ายรูปรอบๆ พรอ้มกบัเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสดูโอโซนไดอ้ย่างเต็มท่ี จากนั้น น าท่านน่ังรถไฟ
โบราณ เสน้ทางรถไฟสายอาหลี่ซนัท่ีญ่ีปุ่ นมีการสรา้งขึน้ตัง้แต่ คศ.1912 ในสมยัท่ียังปกครองไตห้วนั เพ่ือใช้
เป็นเสน้ทางล  าเลียงไมส้นใหญ่บนเขาอาหลี่ซันลงมายังพืน้ท่ีดา้นล่าง เสน้ทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดับท่ี 13 
ของโลก และสงูเป็นอนัดบั 2 ของเอเชีย จากนัน้น  าท่านชมิชาอู่หลงขึน้ช่ือของไตห้วนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ออกเดินทางสู่ เมืองเกาสง เมืองท่าใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั น าท่านชม FORMOSA BOULAVARD ซึ่งเป็น

ประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางของโดม 30 เมตร ท าใหแ้สงธรรมชาติ
สามารถสอ่งผา่นเขา้มาทั่วภายในบริเวณอาคาร โดมกระจกสีนี ้ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวอิตาลี ไดแ้รง
บนัดาลใจจากแนวคิดธาตทุัง้สี่ของธรรมชาติ ดิน น า้ ลม ไฟ และดว้ยประติมากรรมนีเ้อง ท่ีท  าใหส้ถานีรถไฟ
เกาสง ติดอนัดบั สถานีรถไฟใตด้ินท่ีสวยท่ีสดุในโลก 

 
จากนัน้น  าท่านสู ่ล่ิวเหอไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเกาสง มีอาหารเลิศรสหลากหลาย 
สามารถหารบัประทานไดท่ี้ ตลาดลิ่วเหอ แห่งนี ้ท่ีนีม้ีทัง้สะเต๊ก ซุปปลา และก๋วยเตี๋ยวพืน้เมือง ซึ่งมีราคาไม่
แพง อาหารปลาทะเลย่างท่ีขึน้ช่ือ สามารถหาซือ้ไดใ้นตลาดแห่งนี ้

ค า่ อสิระอาหารเยน็ตามอัธยาศัยให้ท่านได้ลิม้ลองอาหารพืน้เมืองแบบของไต้หวัน 
ทีพ่ัก WO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 
ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – วัดโฝวกวงซัน – EDA WORLD (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก) – 
EDA OUTLET MALL – เดนิทางเมืองไถจง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเลือกซือ้ของฝาก  ร้านพายสับปะรด ท่ีถือวา่เป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรยีบเสมือนขนมประจ า
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ชาติเลยก็วา่ได ้แนะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ด
ทอด เป็นตน้)  เดินทางสู ่วัดโฝวกวงซัน  ในปีพ. ศ. 2510 ท่านเจา้อาวาส Hsing Yun ไดซื้อ้พืน้ท่ีกวา่ 
300,000 ตารางเมตรในเขต ตา้ซู่  เขตเกาสงเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของอาราม วดัและองคก์รไดก้่อตัง้ขึน้อีกใน 173 
ประเทศทั่วโลกและปัจจบุนัมีอารามมากกวา่ 3,500 แห่งทั่วโลก องคก์รใหค้วามส าคญักบัการศกึษาและ
บริการรกัษามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัพทุธหอ้งสมดุส  านกัพิมพศ์นูยแ์ปลภาษาหอศิลป์ศิลปะการท าชาและ
คลินิกการแพทยเ์คลื่อนท่ี นอกจากนีย้งัไดจ้ดัตัง้หอ้งส  าหรบัเดก็หอ้งเกษียณโรงเรียนมธัยมและสถานีโทรทศัน์
เป็นตน้ น าท่านเท่ียวชม ในสว่นของพิพิธภณัฑพ์ทุธศาสนาดา้นในตวัอาคารจะมีหอ้งเสยีงของหวัใจท่ีใชข้อพร
จากองคพ์ระโพธิสตัวก์วนอิม เดนิทางสู ่EDA WORLD 

กลางวัน อสิระอาหารกลางวันอัธยาศัยเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงใน EDA WORLD 
 จากนัน้น  าท่านเขา้สู่ EDA WORLD อาณาจักรขนาดใหญ่ครบวงจร  ภายในมีทั้งหา้งสรรพสินคา้ , สวนสนุก

โรงเรียน, มหาวิทยาลยั, โรงพยาบาล, โรงแรม, สนามกอลฟ์และส่ิงอ  านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีถูก
ยกมาตัง้ไวใ้นบริเวณเดียวกนัในเนือ้ท่ีเกือบ 600 ไร ่เปรียบไดว้า่ EDA WORLD คือเมืองขนาดย่อมๆ นั่นเอง ให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงกับเอา้ทเ์ลทมอลลแ์ห่งแรกและใหญ่ท่ีสดุของไตห้วันท่ีมีรา้นคา้ชั้นน ามากกว่า 300 แบรนด์
ความยาวของตวัหา้งมากกวา่ 2 กิโลเมตร (ไมร่วมบตัรคา่เขา้ Theme Park)  จากนัน้เดินทางสูเ่มืองไถจง 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่ัก ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 
เดินทางไทเป – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – ศูนยส์ร้อย Germanium Power – 
อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ซีเหมินตงิ – อาบน ้าแร่ภายในหอ้งพกั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูเ่มืองไทเป เมืองหลวงไตห้วนั จากนัน้น  าท่านถ่ายรูปคูก่บั ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบันถือว่าเป็น

จดุแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไมม่ีรูปคูก่บัตกึไทเป 101 นั่นแปลวา่ ท่านมายงัไมถ่ึงไตห้วนั 
! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของไตห้วนั เพราะตึกแห่งนีต้ึกท่ีมีความสงูถึง 
508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดลุของตวัตึกไว ้และช่วยการ
สั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูท่ีสดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ของไว้
ไดค้ือลิฟตท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟทท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลกเพ่ือขึน้จดุชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD )   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู เสี่ยว หลง เปา ไต้หวัน) 
 น าท่าน ชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ท่ีขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ยขอ้มือเพ่ือสขุภาพท่ีประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตุ

เจอมาเน่ียม ท่ีมีคณุสมบตัิ ท  าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพ่ิมความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึง
ปะการงัแดง ปะการงัน า้ลกึท่ีเป็นอญัมณีล  า้คา่ท่ีหายากซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีท่ีในโลก ท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไค

เชค็ ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือร  าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 
2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นท่ีส  าคญัคือหอ้งแกลลอรี่
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รูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิ้ดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดาม
ของท่านเจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดม้ีแครู่ปภาพเท่านัน้ท่ีเลา่เรื่องราวชีวประวตัิของท่านทั้งสองแต่ยังมีขา้ว
ของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์ันกระสนุประจ าต  าแหน่งท่ีจัดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลือกช มเลือก
ถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวตัิศาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิ่งเหลา่นี ้และอีกหนึ่งสว่นท่ีส  าคญัคือบริเวณชั้น 4 จัด
แสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดเีจียงไคเชค็และในทกุ ๆ  1 ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปลี่ยนเวร
ของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 

 
ให้ท่านได ้ ช้อปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสุดของไต้หวันเลยก็ว่าได ้หาก
เปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมี
หลากหลายแบรนดส์ินคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้ก่ีฬาย่ีหอ้ตา่ง ๆ  ยงัมีสินคา้ย่ีหอ้ทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซือ้ แตท่ี่น่ีไมไ่ดม้ี
แคส่ินคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดียว ยงัมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกรบัประทาน แนะน าวา่พลาดไมไ่ด้
กบัเมน ูน า้แขง็ใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งตน้ต  ารบัของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร(เมนูสุกีไ้ต้หวัน 1 เซต็/ท่าน) 
ทีพ่ัก Eastern Hotel & Resorts Yangmei หรือเทยีบเท่า 

**แช่น า้แร่สไตลไ์ต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก** 

วันที ่6 
วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) – ร้านคอสเมติค – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ
(สนามบินสุวรรณภมิู) (TG633 14.05-16.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 วัดหลงซานซือ่ หรือ “วดัมงักรภเูขา” เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดว้่าเป็นวดัพุทธท่ีเก่าแก่

ท่ีสดุในไตห้วนัก็วา่ได ้ภายในวดัแห่งนีเ้ตม็ไปดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  ท่าน
จะไดเ้ห็นลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจา้ท่ีไดส้รา้งไวอ้ย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาไดย้ากในปัจจุบัน  ใน
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แตล่ะวนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทั่วทกุมมุโลกมาเคารพสกัการะไมข่าดสายและ ส  าหรบัท่านท่ีตอ้งการขอพร
เรื่องความรกั ขอดา้ยแดงเสริมดวงความรกัขอไดท่ี้น่ีกบัองคเ์ทพเจา้แห่งความรกัหรือ ”เฒา่จนัทรา ต  านานดา้ย
แดงแห่งรัก” ซึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงคู่แท้ มีช่ือเสียงโด่งดงัมากของไตห้วัน น าท่านชอ้ปป้ิง ร้าน
เคร่ืองส าอางค ์COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส  าอางช่ือดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ท่ีท่าน
สามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไตห้วนั 
14.05 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไตห้วนั อ  าลากรุงไทเป เดินทาง

กลบัสูก่รุงเทพฯโดย สายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG633 (มีอาหารบริการบนเครื่อง) 
16.50 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
   

อัตราค่าบริการ : ไต้หวันทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน เกาสง  
6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

วนัท่ี 25-30 ต.ค. 62 24,999 24,999 24,999 24,999 6,500 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 

 
 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเท่ียวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธส์ินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเท่ียวท่ัวไป
ได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึง

จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจ์งึเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 

ถา้หากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการ
ลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 
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เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการ

คอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรเ์ตม็จ  านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัรร์าคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง **35 วนัก่อนเดินทางส  าหรบัช่วงสงกรานตแ์ละ

ปีใหม*่* 
4.  การยกเลกิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด **45 วนัส  าหรับช่วง
สงกรานตแ์ละปีใหม*่* 
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รนัตีมดัจ  าท่ีนั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ  าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ  า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวัน
โดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการ
พจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง 
ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ  าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ กรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ท่ี 
2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีทีท่่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมใน
ล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรมั] คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละ

สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
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6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวซ่ีาให้กับคน

ไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้
กลับมาใช้วซ่ีา ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ในการขอวซ่ีาตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด
ฯลฯ 

3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,200 เหรียญไตห้วนั/ทริป/ท่าน 
5.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
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6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ  าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั
เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

 

คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 14 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตัวกลบัจากเมืองไตห้วนั หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วันไม่เกิน 14 วนั ไม่ว่าจะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเขา้ เมืองไตห้วนั 

**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกัทางบรษัิทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทัวร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  

2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อได้ระหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั 



  15 ไตห้วนั ทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา อาลีซนั  เกาสง 6 วนั 5 คืน BY TG                                         [GQ1TPE-TG004]                                        

 

 


