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05.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่าน ที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ เจ้าหน้าที่ บริษัทลีลาวด ี
ฝ่ายขายขออนุญาตสวัสดีทกุท่าน - ดูแลความพร้อมด้านเอกสารรวมถงึส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแหง่ความสขุ

08.10 น. ทะยานสู่เกาะไต้หวนั ด้วยเที่ยวบนิ TG 632 พร้อมรับบริการจากมคัคเุทศก์ของบริษัทเรา 
ตลอดจนเจ้าหนา้ที่จากการบนิไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 3.30 ช.ม.

12.45 น. เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
พิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “โรงแรม ORCHARD” ออเดิร์ฟปลาแซลมอน, ไก่บ้าน, ผัดกุ้ง+ปู, ปูกระดองนิ่ม
ทอดกรอบ, เป๋าฮื้อ+ปลาหมกึ หั่นชิ้น, ผัดเป๋าฮื้อ+ถั่งเช่า, ปลาเก๋านึ่งซีอิ้ว, ซี่โครงหมู ซอสมะนาว, ไก่ตุ๋น, ขนมหวาน 2 ชนิด



น าท่านเดนิทางสูเ่มืองไถจง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ หมู่บ้านสายรุ้งถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1940 -
1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวส าหรับทหาร แต่จบลงด้วยการเป็นตั้งถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้น 
หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบ่ือมาสักระยะ ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์คสุด
ฮิต ส าหรับการท่องเที่ยวของมหานครไถจงไปแล้ว โดยชื่อเสียงของหมู่บ้านสายรุ้งแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 
หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทาง
วัฒนธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีก
หลายๆ หลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง 

ตลาดฟง่เจี่ยไนทม์ารเ์กต็  
เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นไต้หวัน โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์ ฟ่งเจีย่ เป็นตลาดคนเดิน มีร้านค้าจ าหน่ายสินค้า
ครบครัน ทั้งเสื้อผ้า เครื่องส าอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูท่ีขึ้นชื่อของท่ีนี่ได้แก่ ชานมไข่มุก 
กุนเชียง และเต้าหู้เหม็น นักท่องเท่ียวสามารถหาซ้ือสินค้าต่างๆ ได้อย่างพอใจ 

หากมีเวลาพอ... น าท่านเดินทางสู่



บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการทา่นดว้ย บุพเฟต่น์านาชาติ
ที่พัก Fresh fields Conference & Resort 

No.2, Wen-Quan Road, Wurih Taichung 41450 R.O.C TEL. 04-2382-9888
เชิญท่านสัมผัส “น้ าแร่ในห้องพัก” (ลูกค้าท่านใด ต้องการลงไปแช่น้ าที่สระว่ายน้ า รบกวนเตรียมชุดว่ายน้ าและหมวกคลุมผมไปด้วย)



เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ใช้ระยะเวลาเดินทาง จากไถจง - วัดฝอกวงซาน ประมาณ 1.30 – 2 ชั๋วโมง

วัดฝอกวงซาน เป็นวัดทางพุทธศาสนา ที่มีขนาดใหญ่และเป็นวัดพุทธแห่งแรกใน
ไต้หวัน มีเจดีย์ 8 เจดีย์ อยู่ด้านหน้าภายในอาคารเป็นหอร าลึกถึงพระพุทธเจ้า โดย
แบ่งสัดส่วนเป็นหลายโซน เช่น ห้องโถงพระพุทธรูปทองค า ห้องโถงพระหยก  ห้อง
โถงพระโพธิสัตว์กวนอิม ห้องจัดแสดงพุทธประวัติของพระโคตมพุทธเจ้า ที่น่าตื่นตา
ตื่นใจ นอกจากนี้ภายในอาคารยังมีร้านอาหารเจ และ ของที่ระลึกขายอีกด้วย 

น าท่านเดินทางสู่



บริการอาหารกลางวัน
ภัตตาคาร “Din Tai Fung” ชื่อดังของไต้หวัน ที่ใครๆ มาก็ต้องลิ้มลอง เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปานึ่ง ที่มีน้ าซุป

รสกลมกล่อมอยูภ่ายใน ปรุงรสอีกนิดดว้ยจิ๊กโฉ่วพร้อมขิงสด  เพิ่มความสดชื่น จนเรียกได้ว่าเป็นอีก หนึ่งมื้อแห่งความพิเศษในสไตล์ไต้หวนั



จากนั้นน าท่านชมความงามของเมืองเกาสง ผ่านหัวใจหลักของการด ารงชีวิต กับ การล่องเรือในแม่น ้าอ้ายเหอ หรือ LOVE 
RIVER กับบรรยากาศยามเย็น ที่บรรดาคู่รักชาวไต้หวันนิยมมาเดินเล่นชมความงามสองฝั่งแม่น้ า ปิคนิก ออกก าลังกาย หรือปั่น
จักรยานชมเมือง เรียกได้ว่า แม่น้ าสายนี้ คือ ลมหายใจของเมืองเกาสงเลยก็ว่าได้ 



จากนั้นน าท่านสู่  โดมแห่งแสง ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Formosa 
Boulevard Station ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สายรถไฟสีส้มและสีแดง เป็นงาน
ประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดมที่ยาว
ถึง 30 เมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว
ต่างๆ ด้วยแนวคิดของดิน น้ า ลม ไฟ เป็นสี แดง เหลือง น้ าเงิน เขียว เป็นอีกหนึ่ง
ไฮไลท์ของเมืองเกาสง

ตลาดกลางคนืหลิว่เหอ
ไนท์มาร์เก็ตชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสงที่มีขายทุกสิ่งอย่าง 
ตั้งแต่ ของกินเล่น อาหาร เครื่องดื่ม คาเฟ่ ของเล่น ของ
สะสม ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ข้าว
ของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นที่ท ามาจาก
อาหารทะเล เพราะเกาสงเป็นเมืองท่า ติดทะเล



ค่ า  บริการท่านดว้ย STEAM HOTPOT SEAFOOD 
ที่พัก : 85 Sky Tower Hotel

No.1,Ziqiang 3rd Road, Lingya District, Kaohsiung City, Taiwan 802                    
TEL. +886 7 566 8000



เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิพิธภณัฑแ์หง่ชาตดิา้นชวีวทิยาทางทะเลและสตัวน์้ า 
(National Museum of Marine Biology & Aquarium)

เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าแห่งชาติด้านชีววิทยาทางทะเลแห่งแรกของไต้หวัน ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ น่านน้ าของ
ไต้หวัน (Waters of Taiwan) ห้องส าหรับจัดแสดงสัตว์น้ าพื้นเมืองของไต้หวัน
จากน่านน้ าเล็กๆ ตลอดจนแม่น้ าทั่วประเทศไปจนถึงท้องทะเลกว้าง,ศาลาปะการัง 
(Coral Kingdom Pavilion) โถงเพื่อจัดแสดงปะการังชนิดต่างๆ จากทะเลน้ าตื้น
จนถึงมหาสมุทรลึก มีส่วนการ
จัดแสงของอุโมงค์ใต้น้ าและซาก
เรือจม และการแสดงแสนน่ารัก
จากวาฬเบลูกา ทั้งนี้ยังมีอุโมงค์ใต้
น้ าทะเลขนาดใหญ่ ผนังท าจาก
อะคริลิคใสและอุโมงค์ฉลาม
ยาว 80 เมตร



อาณาจกัร E-DA 
สวนสนุก E-DA Theme Park
สวนสนุกขนาดใหญ่ในธีมทะเลอีเจียนของต านานกรีกโบราณ พบ
กับความตื่นตาตื่นใจกบัเหลา่บรรดามาสคอต E-DA ที่มารอ
ต้อนรับ พร้อมเครื่องเล่นที่จะพาคุณไปย้อนวัยเด็กสดุเรา้ใจ อาทิ 
“Upside Down” รถไฟเหาะแนวดิ่งกลางแจ้งดว้ยความสูง 55 
เมตร, “Flying Over Love Sea” เครื่องเล่นสุดหวาดเสียวความ
สูง 33 เมตร, “Extreme Limit Challenge” รถไฟเหาะครึ่งวงกลม
และรถไฟโมโนเรลที่จะว่ิงผ่านแต่ละจดุภายในสวนสนุก เป็นต้น

ห้างสรรพสนิค้า E-DA Outlet Mall
ตั้งอยู่ในใจกลางอาณาจักร E-DA World หนึ่งในเอาท์เล็ทที่ใหญ่
ที่สุดในโลกบนขนาดพื้นที่ประมาณ 58,000 x 3.3 ตารางเมตร
ออกแบบพื้นที่ด้วยสไตล์ยุโรปทัง้อาคาร ห้างที่รวมกว่า 700     
แบรนด์ทั่วโลกเอาไว้ด้วยกัน อาทิ Calvin Klein, DKNY, Gucci, 
Polo by Ralph Lauren, TOD’s, Tommy Hilfiger และอื่นๆ อีก
มากมาย พร้อมส่วนลดสูงสุด 80% จากร้านค้าต่างประเทศทีส่่ง
ตรงถึงไต้หวัน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



ค่ า บริการอาหารค่ า 
ด้วยบุฟเฟต่์ภายในโรงแรม

ที่พัก : 85 Sky Tower Hotel
No.1,Ziqiang 3rd Road, Lingya District, Kaohsiung City, Taiwan 802                    

TEL. +886 7 566 8000



ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองเกาสง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต
ที่ทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสนใจ ด้วย
ที่นี่มีสถาปัตยกรรมสุดโดดเด่นอย่างเจดีย์คู่ (Dragon and Tiger 
Pagodas) แบบจีนที่สมบูรณ์แบบตั้งอยู่ริมทะเลสาบอย่าง
สวยงาม อีกทั้งยังมีศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง (Spring 
and Autumn Pavilions) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบจีน ให้ได้เท่ียว
ชมไปพร้อมกับทิวทัศน์ของทะเลสาบอันเงียบสงบ ที่โอบล้อมไป
ด้วยเมืองด้านหนึ่งและภูเขาอีกด้านหน่ึง นักท่องเที่ยวสามารถขึ้น
ไปยังจุดชมวิวบนเจดีย์คู่ ซึ่งมีความสูงประมาณ 700 เมตร เพื่อ
ชมความงดงามของทะเลสาบ และวิวทิวทัศน์ของเมืองเกาสงแบบ
พาโรนามา หรือใครจะพายเรือเล่นในทะเลสาบก็เพลิดเพลินไม่น้อย
เลยทีเดียว

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร



...สมควรแกเ่วลา... 
น าท่านเดนิทางสู ่“สนามบินนานาชาตเิกาสง”

15.20 น.
ออกเดินทางจาก สนามบินเกาสง ประเทศไตห้วัน
โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบิน WE689

17.50 น. เพียงชั่วครู่ 
“บินลงสู่ภาคพืน้ประเทศ 
ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม”ิ ด้วย
ภาพความทรงจ า
อันแสนพิเศษ 



ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์


