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 ลํองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | น่ังรถไฟโบราณอาลีซัน | เมืองเกาสง เมืองสําคัญทางตอนใต๎ 

วัดโฝวกวงซาน | EDA WORLD | ช็อปป้ิงซีเหมินติง | ขอพรความรักวัดหลงซาน  
แชํน้ําแรํสไตล๑ไต๎หวัน แบบสํวนตัวภายในห๎องพัก 

 
 

 

เส้นทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG632 08.25-13.05) – เดินทางเมืองไถจง – หมํูบ๎านสายรุ๎ง – ตลาดกลางคืน 
วันที่ 2. วัดจงไถํฉาน-ลํองเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซําจั๋ง – วัดเหวินอํู – เมืองเจียอ้ี – หมํูบ๎านฮิโนกิ   
วันที่ 3. อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชิมชาอํูหลง – เดินทางเกาสง – Formosa Boulavard – ลิ่วเหอไนท๑มาร๑เก็ต 
วันที่ 4. ช๎อปป้ิงเค๎กพายสับปะรด – วัดโฝวกวงซัน – EDA WORLD – EDA Outlet mall –เดินทางไถจง 
วันที่ 5. เดินทางไทเป – ตึกไทเป 101 ไมํรวมชมวิวชั้น 89 – ศนูย๑สร๎อย Germanium Power – อนุสรณ๑สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง 
            อาบนํ้าแรํภายในห๎องพัก 
วันที่ 6. วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) – ร๎านคอสเมติค – ไต๎หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG633 14.05-
16.50) 

เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562  

เริ่มต้น 22,999.- 

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน   
เกาสง 6 วัน 5 คืน  
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG632 08.25-13.05) – เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้าน
สายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 

05.30 น. คณะพร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาเตอร๑ C สายการบิน THAI AIRWAYS รวมน้ําหนัก
กระเป๋า 20 กิโลกรัมโดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกกํอนขึ้นเครื่อง[สําคัญมาก!!  
ไมํอนุญาตให๎นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว๑ หรือเนื้อสัตว๑แปรรูปเข๎าเมืองไต๎หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได๎] 

08.25 น. ออกเดินทางสูํกรุงไทเป เมืองไต๎หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG632  (มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต๎หวัน  เวลาท๎องถ่ินเร็วกวําประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทํานเป็นเวลาท๎องถ่ิน) หลังจากทํานได๎ผํานพิธีการตรวจคน
เข๎าเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เครื่องด่ืม) 
 จากนั้นนําทํานเดินทางโดยรถโค๎ชสูํ เมืองไถจง นําทํานสูํ หมูํบ๎านสายรุ๎ง เดิมเป็นหมูํบ๎านทหารผํานศึกของ

พรรคก๏กมินตั๋งในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลี้ภัยมารวมตัวที่ไต๎หวัน เวลาผํานมาหลายสิบปี 
ผ๎ูคนย๎ายออก บ๎างก็ล๎มหายตายจากกันไป ตํอมามีโครงการรื้อหมูํบ๎านแหํงนี้และสร๎างเป็นเมืองใหมํแตํ... ใน
ระหวํางที่ทําการรื้อถอนมีทหารเกํานายหนึ่งนามวํา คุณปู่หวง หยํง ฟู่ ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนว
กําแพง และตัวบ๎าน นัยวําเป็นเสมือนการบอกลาหมูํบ๎านแหํงนี้ที่ ภาพวาดบนกําแพงและตัวบ๎านสะดุดตาผ๎ู
พบเห็น ด๎วยสีสันที่สดใจเปี่ยมไปด๎วยความสุข ทั้งตัวหนังสือ ตัวการ๑ตูน ใบหน๎าคน จนได๎รับการกลําวขานใน
วงกว๎าง  นําทํานช๎อปปิ้ง ตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินค๎าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร๎าน
ยี่ห๎อแบรนด๑ระดับกลาง ร๎านเครื่องสําอางค๑จากญี่ปุ่น ร๎านรองเท๎ากีฬายี่ห๎อตํางๆ เสื้อผ๎าหลากหลายยี่ห๎อ ทั้ง
ยี่ห๎อท๎องถ่ินของไต๎หวันเอง รวมแล๎วกวํา 100 ร๎านค๎าให๎ทํานได๎เลือกแวะซ้ือ แวะชมตามใจชอบ….หากทําน
ใดไมํใชํขาช๎อปปิ้งก็ไมํต๎องกลัวเบื่อเพราะตลาดแหํงนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท๎องถ่ิน อาหารทานเลํน
หรือทานจริงจังแหลํงใหญํที่สุดของไถจงอีกด๎วย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 2 
วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซําจั๋ง – วัดเหวินอู่ –  
เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําทํานเดินทางโดยรถโค๎ชสูํ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญํที่สุดของไต๎หวัน ที่ไมํมีทางออกสูํทะเล 

นําทํานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์  วัดจงไถฉาน วัดใหญํทางภาคกลางของไต๎หวัน วัดแหํงนี้เป็นวัดที่กํอสร๎างขึ้น
จากพลังแรงศรัทธาเล่ือมใสของเหลําศิษยานุศิษย๑และประชาชนที่รํวมกันบริจาค รํวมลงแรงลงใจให๎กับพุทธ
ศาสนา ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ๑ที่มีห๎องศึกษาพระธรรมหลายพันห๎องและได๎ชื่อวําเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุด
แหํงหนึ่งในไต๎หวัน นําทําน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ที่ใหญํที่สุดของไต๎หวันเส๎นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหํงนี้
จะมีรูปรํางครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย๑ ครึ่งลํางเหมือนพระจันทร๑เสี้ยวที่กําลังประกบกันอยูํและยังเป็น
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ตําแหนํงฮวงจ๎ุยทีดีมีมังกรล๎อมรอบ พ้ืนที่บริเวณนี้ถือวําเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ๑ที่สุดของไต๎หวัน   นํา
ทํานนั่งเรือยอร๑ชแบบสํวนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหํงนี้  
จากนั้นนําทํานสูํ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต๑(ฟัน) ของพระถังซัมจ๋ัง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยัง
เป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด๎วย ทํานจะได๎ถํายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา   
จากนั้นนําทํานกราบไหว๎สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เชํน ศาสดาขงจ้ือ เทพเจ๎าแหํงปัญญา และเทพกวนอู 
เทพเจ๎าแหํงความซ่ือสัตย๑ และเทพเจ๎าแหํงความรักองค๑ใหมํลําสุดหรือที่เรารู๎จักกันในนาม “เฒําจันทรา” ที่มี
ชื่อเสียงมากในด๎านความรักที่วัดหลงซันไทเป วัดนี้ถือวําเป็นจุดศูนย๑รวมของเทพเจ๎าสําคัญที่ทํานสามารถมา
ขอพรได๎ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่นําสนใจยังไมํหมดแคํนี้ยังมีสิงโตหินอํอน 2 ตัว ที่ตั้งอยูํหน๎าวัด 
ซ่ึงมีมูลคําตัวละ 1 ล๎านเหรียญดอลลําร๑ไต๎หวันเป็นฉากหลังให๎ทํานได๎ถํายรูปคํูอีก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 เดินทางโดยรถโค๎ชสูํ เมืองเจียอี้ นําทํานเที่ยวชม หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ เป็นหมูํบ๎านจําลองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม
เนื่องจากเมืองเจียอ้ีนี้เป็นเมืองที่ตั้งของอุทยานอาหลี่ซันที่ในยุคสมัยญี่ปุ่นปกครองไต๎หวันใช๎เมืองนี้เป็น
สถานที่อยูํอาศัยของเหลําทหารญี่ปุ่นและในอดีตมีการสร๎างทางรถไฟจากเมืองเจียอ้ีขึ้นสูํภูเขาอาหลี่ซันเพ่ือ
ใช๎ลําเลียงไม๎สนพันปีของไต๎หวันลงมายังพ้ืนลําง ทําให๎เมืองเจียอ้ียังคงมีกลิ่นอายวัฒนธรรมของญี่ปุ่นหลง
เหลืออยูํบ๎าง ภายในจะเป็นร๎านค๎าขายของสไตล๑ญี่ปุ่น 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 3 
อุทยานอาหล่ีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชิมชาอู่หลง – เดินทางเมืองเกาสง – FORMOSA 
BOULAVARD – ล่ิวเหอไนท์มาร์เก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําทํานเดินทางขึ้นสูํ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลกวํา 2,200 เมตร (ใช๎เวลานั่ง
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รถขึ้นเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวํางทางที่วิ่งขึ้นเขาสูงไปเรื่อยๆ ทํานจะได๎ชมวิวภูเขาสูงเรียงรายกันไตํตัว
กันสลับกับก๎อนเมฆเป็นวิวที่นําตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก เดินทางเข๎าสูํอุทยานอาหลี่ซัน เป็นอุทยานที่มีความ
สวยงามและมีชื่อเสียงโดํงดังมากของไต๎หวัน นําทํานเดินชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะทางเดินขึ้นลงไลํระดับ
แบบขั้นบันไดสลับทางราบสองข๎างทางเป็นป่าสนพันปีล๎อมรอบเป็นบริเวณกว๎าง ป่าสนแหํงนี้มีอายุมากกวํา 
100 ปี ทํานจะถํายรูปรอบๆ พร๎อมกับเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนได๎อยํางเต็มที่ จากนั้น นําท่านนั่ง
รถไฟโบราณ เส๎นทางรถไฟสายอาหลี่ซันที่ญี่ปุ่นมีการสร๎างขึ้นตั้งแตํ คศ.1912 ในสมัยที่ยังปกครองไต๎หวัน 
เพ่ือใช๎เป็นเส๎นทางลําเลียงไม๎สนใหญํบนเขาอาหลี่ซันลงมายังพ้ืนที่ด๎านลําง เส๎นทางรถไฟสายนี้สูงเป็น
อันดับที่ 13 ของโลก และสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย จากนั้นนําทํานชมิชาอู่หลงขึ้นชื่อของไต๎หวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ออกเดินทางสูํ เมืองเกาสง เมืองทําใหญํที่สุดของไต๎หวัน นําทํานชม FORMOSA BOULAVARD ซ่ึงเป็น

ประติมากรรมกระจกสีกลางแจ๎งที่ใหญํที่สุดในโลก มีเส๎นผําศูนย๑กลางของโดม 30 เมตร ทําให๎แสงธรรมชาติ
สามารถสํองผํานเข๎ามาทั่วภายในบริเวณอาคาร โดมกระจกสีนี้ ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ได๎
แรงบันดาลใจจากแนวคิดธาตุทั้งสี่ของธรรมชาติ ดิน น้ํา ลม ไฟ และด๎วยประติมากรรมนี้เอง ที่ทําให๎สถานี
รถไฟเกาสง ติดอันดับ สถานีรถไฟใต๎ดินที่สวยที่สุดในโลก 

 
จากนั้นนําทํานสูํ  ลิ่วเหอไนท๑มาร๑เก็ต  เป็นตลาดท๎องถ่ินที่มีชื่อเสียงของเมืองเกาสง มีอาหารเลิศรส
หลากหลาย สามารถหารับประทานได๎ที่ ตลาดลิ่วเหอ แหํงนี้ ที่นี้มีทั้งสะเต๏ก ซุปปลา และก๐วยเตี๋ยวพ้ืนเมือง 
ซ่ึงมีราคาไมํแพง อาหารปลาทะเลยํางที่ขึ้นชื่อ สามารถหาซ้ือได๎ในตลาดแหํงนี้ 

ค่ํา อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมอืงแบบของไต้หวัน 
ที่พัก WO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 4 
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – วัดโฝวกวงซัน – EDA WORLD (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก) – EDA 
OUTLET MALL – เดินทางเมืองไถจง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําทํานเลือกซ้ือของฝาก  ร้านพายสับปะรด ทีถื่อวําเป็นขนมสัญลักษณ๑ของไต๎หวันเปรียบเสมือนขนมประจํา

ชาติเลยก็วําได๎ แนะนําให๎ทํานซ้ือเป็นขนมฝากแกํคนทางบ๎านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร๑น, 
เห็ดทอด เป็นต๎น)  เดินทางสูํ วัดโฝวกวงซัน  ในปีพ. ศ. 2510 ทํานเจ๎าอาวาส Hsing Yun ได๎ซ้ือพ้ืนที่กวํา 
300,000 ตารางเมตรในเขต ต๎าซํู  เขตเกาสงเพ่ือเป็นที่ตั้งของอาราม วัดและองค๑กรได๎กํอตั้งขึ้นอีกใน 173 
ประเทศทั่วโลกและปัจจุบันมีอารามมากกวํา 3,500 แหํงทั่วโลก องค๑กรให๎ความสําคัญกับการศึกษาและ
บริการรักษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพุทธห๎องสมุดสํานักพิมพ๑ศูนย๑แปลภาษาหอศิลป์ศิลปะการทําชาและ
คลินิกการแพทย๑เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังได๎จัดตั้งห๎องสําหรับเด็กห๎องเกษียณโรงเรียนมัธยมและ
สถานีโทรทัศน๑เปน็ต๎น นําทํานเที่ยวชม ในสํวนของพิพิธภัณฑ๑พุทธศาสนาด๎านในตัวอาคารจะมีห๎องเสียงของ
หัวใจที่ใช๎ขอพรจากองค๑พระโพธิสัตว๑กวนอิม เดินทางสูํ EDA WORLD 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิงใน EDA WORLD 
 จากนั้นนําทํานเข๎าสูํ EDA WORLD อาณาจักรขนาดใหญํครบวงจร  ภายในมีทั้งห๎างสรรพสินค๎า, สวนสนุก

โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล, โรงแรม, สนามกอล๑ฟและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมายที่
ถูกยกมาตั้งไว๎ในบริเวณเดียวกันในเนื้อที่เกือบ 600 ไรํ เปรียบได๎วํา EDA WORLD คือเมืองขนาดยํอมๆ 
นั่นเอง ให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งกับเอ๎าท๑เลทมอลล๑แหํงแรกและใหญํที่สุดของไต๎หวันที่มีร๎านค๎าชั้นนํามากกวํา 300 
แบรนด๑ความยาวของตัวห๎างมากกวํา 2 กิโลเมตร (ไมํรวมบัตรคําเข๎า Theme Park)  จากนั้นเดินทางสูํเมือง
ไถจง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
เดินทางไทเป – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – ศูนย์สร้อย Germanium Power – 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – อาบน้ําแร่ภายในห้องพัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํเมืองไทเป เมืองหลวงไต๎หวัน จากนั้นนําทํานถํายรูปคํูกับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือวํา

เป็นจุดแลนด๑มาร๑คของไต๎หวัน หากทํานมาไต๎หวันแล๎วไมํมีรูปคูํกับตึกไทเป 101 นั่นแปลวํา ทํานมายังไมํถึง
ไต๎หวัน ! .. โครงสร๎างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด๎านวิศวกรรมของไต๎หวัน เพราะตึกแหํงนี้ตึกที่มี
ความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ๎มขนาดใหญํหนักกวํา 660 ตันที่ชํวยถํวงสมดุลของตัวตึกไว๎ 
และชํวยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผํนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แตํตึกไทเป 101 ยังคงความ
เป็นที่ 1 ของไว๎ได๎คือลิฟต๑ที่เร็วที่สุดในโลก (ไมํรวมคําขึ้นลิฟท๑ที่เร็วที่สุดในโลกเพ่ือขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 
600 NTD )   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู เส่ียว หลง เปา ไต้หวัน) 
 นําทําน ช๎อปปิ้งร๎าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร๎อยข๎อมือเพ่ือสุขภาพที่ประกอบไปด๎วยแมํเหล็กแรํก๎อน

ธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทําให๎เลือดลมเดินดีขึ้น เพ่ิมความกระปรี้กระเปรํา และคลาย ความเครียด 
รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ําลึกที่เป็นอัญมณีล้ําคําที่หายากซ่ึงมีอยูํไมํกี่ที่ในโลก ทํานชม อนุสรณ์สถาน
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เจียงไคเช็ค ที่สร๎างขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช๎เวลาในการสร๎างถึง 3 ปี สร๎างแล๎วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด๎านในตัวอาคารประกอบไปด๎วย 2 สํวนที่สําคัญคือ
ห๎องแกลลอรี่รูปภาพตํางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล๎ชิดรวมถึงรูปภาพของ ทํานมาดาม ซํง เมํย 
หลิง หรือมาดามของทํานเจียงนั่นเอง ภายในห๎องนี้ไมํได๎มีแคํรูปภาพเทํานั้นที่เลําเรื่องราวชีวประวัติของทําน
ทั้งสองแตํยังมีข๎าวของเครื่องใช๎ เสื้อผ๎า รถยนต๑กันกระสุนประจําตําแหนํงที่จัดแสดงไว๎อยํางนําสนใจให๎ทําน
ได๎เลือกชมเลือกถํายรูปพร๎อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร๑ไปพร๎อมกับสิ่งเหลํานี้ และอีกหนึ่งสํวนที่สําคัญ
คือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญํของทํานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการ
จัดโชว๑การเปลี่ยนเวรของเหลําหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตํอทํานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 

 
ให๎ทํานได๎  ช๎อปปิ้งยําน ซีเหมินติง ถือวําเป็นแหลํงช๎อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต๎หวันเลยก็วําได๎ หาก
เปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร๑ไต๎หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต๎หวัน ด๎านในมี
หลากหลายแบรนด๑สินค๎าทั้งเสื้อผ๎าและรองเท๎ากี่ฬายี่ห๎อตําง ๆ ยังมีสินค๎ายี่ห๎อท๎องถ่ินให๎เลือกซ้ือ แตํที่นี่
ไมํได๎มีแคํสินค๎าช๎อปปิ้งอยํางเดียว ยังมีร๎านอาหารเยอะแยะมากมายให๎ทํานได๎เลือกรับประทาน แนะนําวํา
พลาดไมํได๎กับเมนู น้ําแข็งใสไอซ๑มอนสเตอร๑ หรือปิงซูแบบเกาหลีซ่ึงต๎นตํารับของเมนูนี้อยูํที่ซีเหมินติงนี่เอง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร(เมนูสุก้ีไต้หวัน 1 เซ็ต/ท่าน) 
ที่พัก Eastern Hotel & Resorts Yangmei หรือเทียบเท่า 

**แช่น้ําแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก** 

วันท่ี 6 
วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) – ร้านคอสเมติค – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG633 14.05-16.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 วัดหลงซานซ่ือ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวัดเกําแกํที่สร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือได๎วําเป็นวัดพุทธที่

เกําแกํที่สุดในไต๎หวันก็วําได๎ ภายในวัดแหํงนี้เต็มไปด๎วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่
ประณีต  ทํานจะได๎เห็นลวดลายมังกรและเหลําเทพเจ๎าที่ได๎สร๎างไว๎อยํางวิจิตรงดงามโดยชํางฝีมือที่หาได๎ยาก
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ในปัจจุบัน  ในแตํละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมํขาดสายและ สําหรับทําน
ที่ต๎องการขอพรเรื่องความรัก ขอด๎ายแดงเสริมดวงความรักขอได๎ที่นี่กับองค๑เทพเจ๎าแหํงความรักหรือ ”เฒํา
จันทรา ตํานานด๎ายแดงแหํงรัก” ซึงเป็นสัญลักษณ๑ที่แสดงออกถึงคํูแท๎ มีชื่อเสียงโดํงดังมากของไต๎หวัน นํา
ทํานช๎อปปิ้ง ร้านเครื่องสําอางค์ COSMETIC SHOP ศูนย๑รวมเครื่องสําอางชื่อดังของไต๎หวัน มากมายหลาย
แบรนด๑ ที่ทํานสามารถซ้ือเป็นของฝากแกํคนทางบ๎านได๎ 

 สมควรแกํเวลานําทํานออกเดินทางสูํสนามบินเถาหยวน สนามบินแหํงชาติของไต๎หวัน 
14.05 น. สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํ สนามบินเถาหยวน สนามบินแหํงชาติของไต๎หวัน อําลากรุงไทเป เดินทาง

กลับสูํกรุงเทพฯโดย สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG633 (มีอาหารบริการบนเครื่อง) 
16.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

   

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

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

วันที่ 25-30 ต.ค. 62 22,999 22,999 22,999 22,999 6,500 
วันที่ 08-13 พ.ย. 62 25,999 25,999 25,999 25,999 6,500 
วันที่ 15-20 พ.ย. 62 25,999 25,999 25,999 25,999 6,500 
วันที่ 06-11 ธ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 25,999 6,500 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้
รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพ้ืนเมือง ฯลฯ ซึ่งจําเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้อง

รบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลง

ร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจํานวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 
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เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตํละครั้งจะต๎องมีผ๎ูโดยสารจํานวน 10 ทํานขึ้นไป ถ๎าผ๎ูโดยสารไมํครบจํานวนดังกลําว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ควํากรุ๏ปมี

การคอนเฟิร๑มเดินทางกํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การชําระคําบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทํานละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคําทัวร๑เต็มจํานวน  ในกรณีที่คําทัวร๑ราคาต่ํากวํา 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาชําระคําทัวร๑สํวนที่เหลือ 15 -20 วันกํอนออกเดินทาง **30 วันกํอนเดินทางสําหรับชํวง

สงกรานต๑และปีใหมํ** 
4.  การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 แจ๎งยกเลิก กํอนการเดินทาง 30 วัน ไมํนับวันเดินทาง คืนคําใช๎จํายทั้งหมด **45 วันสําหรับชํวง
สงกรานต๑และปีใหมํ** 
4.2 แจ๎งยกเลิก กํอนเดินทาง 15 วัน ไมํนับวันเดินทาง เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท 
4.3 แจ๎งยกเลิก น๎อยกวํา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด  
4.4 ยกเว๎นกรุ๏ปที่ออกเดินทางชํวงเทศกาลวันหยุด เชํน ปีใหมํ, สงกรานต๑ เป็นต๎น บางสายการบินมีการ
การันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคํามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน CHARTER FLIGHT จะไมํมี
การคืนเงินมัดจํา หรือ คําทัวร๑ทั้งหมด ไมํวํายกเลิกด๎วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎า
ประเทศที่ระบุ ไว๎ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร๑ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวัน
โดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ข้ึนอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 
4.6 เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํ
เดินทางพร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร๑ข๎างต๎น 
 กรณีทํานมีความประสงค๑จะต๎องการปรับเปล่ียนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ กรุณาติดตํอ

เจ๎าหน๎าที่ 
2.  คําที่พักห๎องละ 2-3 ทําน ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือ ระดับเทียบเทํา 
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** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในลําดับ
ต่อไป ** 

3.  คําอาหาร คําเข๎าชม และ คํายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร๑ข๎างต๎น 
4.  เจ๎าหน๎าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง 
5.  คําน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] คําประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตํ

ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  คําประกันอุบัติเหตุค๎ุมครองในระหวํางการเดินทาง ค๎ุมครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท คํา

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม๑  
 ** ลูกค๎าทํานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ๎าหน๎าที่บริษัทได๎ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท] 
 ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท] 
7.  ภาษีมูลคําเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จําย 3% 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คําทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตํางด๎าวตํางๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคน

ไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้
กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชํน คําเครื่องดื่ม, คําอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คําโทรศัพท๑, คําซักรีด
ฯลฯ 

3. คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน 
4. คําทิปมัคคุเทศก๑ท๎องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,200 เหรียญไต๎หวัน/ทริป/ทําน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ๎ูรํวมคณะไมํถึง 10 ทําน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวัน

เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การประท๎วง, การนัดหยุด

งาน, การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  10 ไต๎หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน  เกาสง 6 วัน 5 คืน BY TG                                                      [GQ1TPE-TG004]                                        

 

5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน , 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร๑ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎
ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด  

 
 

คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (สําหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส๑ที่ยังมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไต๎หวันจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติเพ่ือการพํานัก

ระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเข๎าเมือง จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 14 วัน 
4. เป็นผ๎ูที่ไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากเมืองไต๎หวัน หรือมิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าเมือง 

และไมํเข๎าขํายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าเมือง 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าเมืองไต๎หวันให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค๑จะพํานักระยะสั้นในเมืองไต๎หวันไมํเกิน 14 วัน ไมํวําจะ
ด๎วยวัตถุประสงค๑เพ่ือการทํองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเข๎าเมือง 
เพ่ือเป็นการยืนยันวํามีคุณสมบัติในการเข๎า เมืองไต๎หวัน 
**เอกสารที่อาจจะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให๎กับลูกทัวร๑ แตํทั้งนี้ข้ึนอยูํกับการพิจารณาของกองตรวจคนเข๎าเมืองของไต๎หวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไต๎หวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดข้ึนระหวํางที่พํานักในเมืองไต๎หวัน  

    (เชํน เงินสด บัตรเครดิต เป็นต๎น) 
3. ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขโทรศัพท๑ที่ติดตํอได๎ระหวํางที่พํานักในเมืองไต๎หวัน (เชํน คน รู๎จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในเมืองไต๎หวัน 
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