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วนัแรก กรุงเทพ – สนามบนิเถาหยวน – รถไฟความเรว็สูง – เกาสง – ตลาดกลางคนืเลี่ยวเหอ  (-/-/เยน็) 

05.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์S ประตู 9 

 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิCHINA AIRLINES (CI) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

08.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES (CI) เทีย่วบนิที ่CI 838 

 

 

 

 

 

 

13.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

จากนั้น น าท่านสมัผสับรรยากาศสุดพเิศษ นัง่รถไฟความเร็วสูงระหวางเมือง(High Speed Rail – HSR)จากเมอืงไทเป ไปยงั

เมอืงเกาสง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี  
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เมืองเกาสง(Kaohsiung)เป็นเมอืงท่าที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วนั เป็นเมอืงที่เจริญเป็นอนัดบัสอง รองจากเมอืงหลวงไทเปที่อยู่

ทางตอนเหนือ จนบางคนเรียกว่าเป็นเมอืงหลวงของตอนใตข้องเกาะไตห้วนั มสีนามบนินานาชาติขนาดใหญ่เป็นอนัดบั

สองของไตห้วนัดว้ยเช่นกนั ภายในเมอืงมรีถไฟใตด้ินวิ่งอยู่ 2 สายที่เรียกว่า MRT เหมอืนกนักบัในเมอืงไทเป ท าใหก้าร

เดนิทางค่อนขา้งสะดวก 

จากนั้น ตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ(Liuhe Night Market)เป็นตลาดไนทม์ารเ์ก็ตชื่อดงัที่สุดของเมอืงเกาสงที่มขีายทุกสิ่งอย่าง 

ต ัง้แต่ ของกินเล่น อาหาร เครื่องดื่ม คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของที่ระลกึ เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ขา้วของ

เครื่องใชต่้างๆ โดยเฉพาะอาหารทอ้งถิ่นที่ท  ามาจากอาหารทะเล เพราะเกาสงเป็นเมอืงท่า ติดทะเล เลิย่วเหอไนทม์ารเ์ก็ต

เป็นตลาดถนนคนเดินที่มรีา้นคา้ต่างๆตัง้ขายท ัง้ 2 ขา้งของถนน และถูกรีโนเวทเพื่อให เ้ป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มอีาหาร

ไตห้วนัขายอยู่ทกุเมนู รวมท ัง้เมนูยอดฮติต่างๆของเมอืงเกาสงดว้ย 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร สเตก๊จานรอ้น และ สลดับารบ์ปุเฟ่ต ์

 

 

 

 

ที่พกั  โรงแรม Kaoshiung Fullon hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 



BT-TPE05_AUG-SEP18
  

 

วนัที่สอง โดมแห่งแสง – พทุธอทุยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน – เจดียคู่์ – ศาลาฤดูใบไมผ้ลิและฤดูใบไมร้่วง – หมู่บา้นสายรุง้ – 

ตลาดกลางคนืไถจง  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นชม โดมแห่งแสง(Dome of Light Formosa Boulevard)

ตั้งอ ยู่ภายในสถานีรถไฟใตด้ิน MRT Formosa 

Boulevard Station ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สาย

รถไฟสีสม้และสีแดง เป็นงานประติมากรรมกระจกสี

กลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มเีสน้ผ่าศูนยก์ลางของโดมที่

ยาวถึง 30 เมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวอิตาล ีที่

เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆดว้ยแนวคิดของดิน น า้ ลม 

ไป เป็นส ีแดง เหลอืง น า้เงนิ เขยีว เป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์อง

เมอืงเกาสงทีเ่ดนิทางมาไดง้า่ยๆ 

น าท่านชม พทุธอทุยาน โฝ กวง ซาน(Fo Guang Shan Buddha Memorial Center)เป็นสวนทางดา้นศาสนาพทุธที่มขีนาดกวา้ง

ใหญ่อลงัการมากที่สุดแห่งหน่ึงของไตห้วนั เพิ่งเปิดตวัเมื่อปลายปี 2011 มพีระพุทธรูปขนาดใหญ่ยกัษพ์รอ้มกบัเจดีย ์

ขนาดใหญ่เรียงรายดา้นหนา้อยู่ 2 ขา้ง และมฉีากหลงัเป็นภูเขาท าใหไ้ดร้บัการแนะน าในเวบ็ไซตต่์างๆจนมนีกัท่องเที่ยว

เดินทางมาชมกนัมากมาย จนกลายเป็นหน่ึงในแลนดม์ารก์ของประเทศไตห้วนัภายในเวลาไม่นาน ว่ากนัว่าปจัจุบนัเป็น

สถานที่ที่มีนักท่อง เที่ยวแวะมาเยี่ยมชมมากที่ สุดของไตห้ว ัน  ต ั้งอ ยู่บริ เวณชานเมืองเกาสงห่างไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตรภายในพทุธอุทยาน โฝ กวง ซานแบ่งออกส่วนต่างๆมากมาย ตัง้แต่โซนพพิธิ

ภณัทท์ี่เกียวกบัศาสนาพุทธที่ใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศไตห้วนั และยงัเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระบรม

สารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวหรือฟนั ของพระพทุธเจา้ดว้ย มเีจดียท์ ัง้หมด 8 เจดีย ์มวีหิารหนา้ขนาดใหญ่ยกัษ ์และอาคาร

อื่นๆอกีมากมาย 
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู ่ เจดียม์งักรและเจดียเ์สือ หรือเรียกตามช่ือจีนว่า เจดียห์ลงหู

(Longhu Pagodas) เป็นหน่ึงในแลนดม์ารก์ส าคญัของเมอืงเกา

สง ตัง้อยู่ดา้นหนา้วดัฉือจี้ (Ciji Temple) ที่มลีกัษณะเป็นเจดีย ์

สูง 7 ช ัน้คู่กนั โดยจะมีรูปปัน้มงักรและเสือขนาดใหญ่เป็น

ทางเขา้เจดีย ์ต ัง้อยู่โดดเด่น อยู่กลางริมสระบวัหรือสระเหลยีน

ฉือถนั(Lianchitan Pond) โดยสรา้งขึ้นเพื่ออุทิศใหก้บัเทพ

เซิงตา้ตี้ที่เป็นเทพแห่งการรกัษา เชื่อกนัว่าถา้เดินเขา้ทางปาก

มงักรแลว้ออกทางปากเสือจะเป็นการขจดัปดัเป่าเอาสิ่งไม่ดีออก

จากตวั 

จากนั้น ชม ศาลาฤดูใบไมผ้ลิและฤดูใบไมร้่วง (Spring and Autumn 

Pavilions)ลอดผ่านคมเขี้ยวมงักรเขา้ชมผลงานศิลปะรูปแบบ

ดัง้เดมิ ก่อนขึ้นมาสู่ยอดหอคอยทีเ่ปิดรบัทศันียภาพเหนือสระบวั

ศาลาฤดูใบไมผ้ลแิละฤดูใบไมร่้วงเป็นอาคารและเทวรูปในลทัธิ

เตา๋ด ัง้เดิม สรา้งเพื่ออุทิศแด่เทพเจา้สงครามกวนอู รูปปัน้ใหญ่

พระแม่กวนอิมทรงบนหลงัมงักรซึ่งทอดตวัโอบรอบบริเวณ ให ้

ภาพที่ดูเป็นเอกลกัษณ์และสรา้งความน่าสนใจใคร่รูใ้นท ีบริเวณ

ทีน้ี่ประกอบดว้ยหอคอยสูงสีช่ ัน้สองหลงั มรีะเบยีงสเีขยีวเชื่อมต่อกบัช ัน้สเีหลอืง 

น าท่านเดินทางสู่เมอืง ไถจง 

เดินทางสู ่ หมู่บา้นสายรุง้เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงคราม

กลางเมอืงของจนีทีล่ี้ภยัมาอยู่กนัทีไ่ตห้วนั ซึ่งสรา้งขึ้นอย่างง่ายๆ

จากวสัดุท ัว่ไป แต่ไดร้บัการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสนั

สดใสตามผนงัและก าแพงในหมู่บา้นจนเป็นที่สนใจของบุคคล

ท ัว่ไปท าใหม้ชีื่อเสยีงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดงัของเมอืง

ไทจงไปในทีสุ่ด 
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เยน็  บรกิารอาหารเยน็พเิศษ!! บฟุเฟตช์าบูหมอ้ไฟไตห้วนั หรือไถวนัฮ ัว่กวั น ำ้ซุปหม่ำล่ำหรือซุปน ้ำใส 

จากนั้น น าท่านเดนิชอ็ปป้ิง ไถจงไนทม์าเกต็ ถนนคนเดนิของเมอืงไถจง ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ท ัง้มื้อหลงั และอาหารทาน

เลน่ เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร ์ชานมไขม่กุ มนัทอด อาหารป้ิงย่าง ฯลฯ 

ที่พกั เขา้สูท่ี่พกัINHOUSE HOTEL หรอืเทยีบเท่าโรงแรมระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม วดัจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเหวินหวู่ – รา้นชา – ตลาดกลางคืนซีเหมินติง (เชา้/

กลางวนั/เยน็อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม วดัจงไถซานซื่อหรือที่ชาวไทยรูจ้กักนัในนาม วดัหม่ืนลา้น 

ดว้ยทุนการสรา้งวดัมากกว่าหมื่นลา้นบาท ผูอ้อกแบบคน

เดียวกนักบัตึก TAIPEI 101 ถอืเป็นวดันิกายมหายานที่ใหญ่

และทนัสมยัวดัหน่ึงของโลก ทางเขา้มีสระบวัและสะพาน

ทองแดงต่ออายุ ภายในอาคารหล ักของว ัดประดิษฐาน

พระพทุธรูปตวัแทนพระพุทธองค ์เป็นองคพ์ระประธาน เบื้ อง

ซา้ยมพีระโมกคลัลานะ เบื้องขวามพีระสารบีตุร หอ้งโถงซา้ยมอืมปีรมาจารยต์ ัก๊มอ้ เบื้องขวามอีงคเ์ทพเจา้กวนอู โถงกลาง

ของวดัมทีา้วจตโุลกบาลหรอืองค ์สเีทีย่นไตอ้ว้ง ท ัง้ 4 ขนาดองคสู์งกว่า 10 เมตร เทพเจา้ซึ่งมหีนา้ที่ดูแลพระพทุธองคย์นื

อารกัขาท ัง้ 4 ทศิของหอ้งโถงภายในวดัหา้มใชเ้สยีง จงึท าใหเ้ป็นวดัทีบ่รรยากาศเงยีบสงบ เหมาะแก่การท าสมาธิ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื้นเมือง พเิศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 
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จากนั้น น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทราหรือ 

SUN MOON LAKE แหล่งน า้จืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไตห้วนั 

ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของ

ทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ ทิศตะวนัตกของ

ทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระจนัทร ์ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิด

จากการสรา้งเขื่อนกกัเก็บน า้ท  าใหม้ีขนาดกวา้งขวาง และมี

ความสูงเหนือระดบัน า้ทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จึงมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปีและน า้ในทะเลสาบมสีี

เขยีวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดร้บัการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครดั 

สกัการะ อฐัขิองพระถงัซ าจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซ าจ ัง๋หรอื วดัเสวยีนกวง ต ัง้อยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ชื่อของพระในสมยั

ราชวงศถ์งัที่เดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอฐัิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่ นเป็นผูเ้ก็บดูแล

รกัษาไว ้และไดแ้บง่มอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปจัจบุนัอฐัขิองท่านไดเ้กบ็รกัษาไวท้ีน่ี่ 

 น าท่านสกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่หรือ วดักวนอู 

วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ที่ทางการญี่ปุ่ นสรา้งขึ้นหลงัจากท าการ

สรา้งเขือ่นท าใหว้ดัเก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ขือ่น การออกแบบของ

วดัเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศจีน 

ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซื้อ

สตัย ์และคุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพกวนอู ณ วดั เห

วินหวู่น้ี ชาวไตห้วนัจะนิยมแขวนกระด่ิงลมเพื่อเป็นการ

สกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอ ู

น าท่านชิมชาอูห่ลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพื่อใหท่้านไดช้งชาอย่างถูกวธิีและไดร้บัประโยชนจ์ากการดื่มชา 

ท ัง้ชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮวัเหลยีน และเลอืกซื้อชาอู่หลงทีข่ึ้นชื่อของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง 

จากนั้น  น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงไทเป 

ค า่  น าท่านเดนิทางสู่ ซีเหมินตงิ (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั)หรือ

ที่คนไทยรูจ้กักนัในนาม สยามสแควรแ์ห่งไทเปเป็น ย่านชอ้ป

ป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของ

นกัท่องเทีย่วดว้ยเช่นกนั ในย่านน้ีเป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซน

เป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขยีว น า้เงนิ โดยสงัเกตจากเสาขา้งทาง
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จะมกีารระบหุมายเลยและท าสไีวอ้ย่างเป็นระเบยีบ รา้นคา้แนะน าส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 

30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ่งรวมสนิคา้รุ่นหายากและราคาถูก

มากๆ  

ค า่ อสิระอาหารม้ือเยน็ ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดินซีเหมินตงิ 

ที่พกั โรงแรม INTRENDY HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ รา้นขนมพายสปัปะรด – รา้นสรอ้ยคอสุขภาพเจอรม์าเนียม – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – คอสเมติค – ตึกไทเป 101 

(ไม่รวมค่าข้ึนตกึ) – โรงแรมน ้ าแร่  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านแวะชมรา้นขนมพายสบัปะรดรา้นน้ีเป็นรา้นซึง่ไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไตห้วนั และ 

ราคาย่อมเยาปลอดภาษสีนิคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายชอ็คโกแลตไสเ้กาลดั หมแูผ่น ขา้ว

ตงัสาหร่าย ขนมโมจริสชา ฯลฯ 

น าท่านแวะชมของที่ระลกึ ผลิตภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE)ซึ่งท าเป็นเครื่องประดบัท ัง้สรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึ่งมี

การฝงัแร่Germanium ลงไปมคุีณสมบตัิ ลดผลกระทบจากรงัสีจากอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ปรบัความสมดุลในระบบ

ต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลงัเจ็บป่วยใหส้ ัน้ลง

และภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมผีลติภณัฑเ์ครื่องประดบัจากปะการงัสแีดงอญัมณีล  า้ค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ท ัง้จี้ประดบั 

แหวน ต่างๆ ท ัง้ยงัมีปะการงัแดงเป็นตน้ ซึ่งเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครอง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลกึถงึท่านอดีตประธานาธิบดี

ไตห้วนั รวบรวม ประวตัิ  ของใชส้  าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยงัมพีระบรมฉายา

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)
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ลกัษณข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลยเดชฯ รชักาลที ่9 ของไทย คร ัง้เสด็จเยอืนประเทศไตห้วนัเมือ่วนัที่ 5 

มถินุายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอ์ีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรกัษาการรูป

ปัน้ส  ารดิ ท่านเจยีงไคเชค็ ซึง่จะเปลีย่นเวรทกุๆชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น แวะซื้อสนิคา้ผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางต่างๆ ที่ศูนยเ์ครื่องส าอาง 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานคร

ไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2 ,547 – พ.ศ. 

2,553 ตึก ไทเป 101 ไดร้บัรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังาน

และสิ่งแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 101 มจี  านวนชัน้ท ัง้หมด 101 ช ัน้ 

และ ช ัน้ใตด้ินอีก 5 ช ัน้ ช ัน้ 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสินคา้ และ

รา้นอาหารช ัน้น าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . 

ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูเสีย่วหลงเปา 

ที่พกั  โรงแรม LOFT SEASIDE HOT SPRING HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

  ใหท้กุท่านไดพ้กัผ่อน และ ผ่อนคลายกบัการแช่น ้ าแร่ส่วนตวัในหอ้งพกั เพือ่ช่วยในการไหลเวียนโลหติไดดี้ 
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วนัที่หา้ อทุยานแห่งชาตเิย่หลวิ – หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน – วดัหลงซาน– สนามบนิเถาหยวน –สนามบนิสุวรรณภมิูกรุงเทพ  

(เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านชม อทุยานแห่งชาติเยห๋ลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยาน

ทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล 

เกิดขึ้นจากการเคลือ่นที่ของแผนเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหนิแปลก

ตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของน า้ทะเลและลมทะเล 

ไฮไลทจ์ะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลธิซาเบธหินรูปเจา้หญิง หิน

รูปมงักร และฟอสซลิของสตัวท์ะเลดกึด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของ

ทะเลแปซฟิิคน า้ทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลจ์นี 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟ่ินJiufen Old Street 

หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขดุทองชื่อดงัของ

ไตห้วนั เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิ่ง

ดึงดูดใจใหน้กัท่องเที่ยวมาเยอืน ชมรา้นรวงต่างๆท ัง้รา้นน า้ชา รา้น

ขายขนม และ ของที่ระลกึ ชมววิทิวทศันข์องบา้นโบราณซึ่งประดบั

ดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และ

นกัท่องเทีย่วจ านวนมาก 

จากนั้น เดินทางสู่วดัหลงซาน(Lungshan Temple)เป็นหน่ึงในวดัที่เก่าแก่

และมชีื่อเสียงมากที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่าน

เมอืงเก่า มอีายุเกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจีย๊น

ช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็สถานที่สกัการะบูชาสิ่งศกัสิทธิ์ตามความ

เชื่อของชาวจีน มรูีปแบบทางดา้นสถาปตัยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธ

ของจนีแต่มลูีกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียก

กนัว่าเป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ท าใหท้ี่น่ีเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวไม่
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ควรพลาดของเมอืงไทเปวดัหลงซานหรือ เหมงเจยี หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่เดิมสรา้งขึ้นเพื่อสกัการะเจา้แม่

กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็จะมเีทพเจา้องคอ์ื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องคท์ี่ดา้นในโดยมาจากท ัง้ศาสนา

พทุธ เตา๋ และขงจือ๋ เช่น เจา้แม่ทบัทมิ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเดินทาง , เทพเจา้กวนอู เรื่องความซื้อสตัยแ์ละหนา้ที่การงาน 

และเทพเย่วเ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒ่าจนัทรา ทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรกั 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็แบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่สนามบนิเถาหยวน เพือ่เตรียมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

22.35 น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทยCHINA AIRLINES (CI) เทีย่วบนิที ่CI 837 

01.20+1 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

............................................................................................................................. 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง มหศัจรรย ์ไทเป เกาสง 5 วนั 3 คืน CHIINA AIR(CI)   

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

09 ส.ค. 61 13 ส.ค. 61 25+1 24,900 24,900 23,900 5,000 

25 ก.ย. 61 29 ก.ย. 61 25+1 24,900 24,900 23,900 5,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป -กลบัพรอ้มคณะ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ไม่สามารถระบทุี่นัง่ได ้โดยทางสายการบนิจะเป็นผูก้ าหนด 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน(หอ้งพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรอืตอ้งการพกัเด่ียวท่านสามารถช าระ

ค่าบริการเพิ่มเติมไดโ้ดยท าการจองและช าระเงนิกอ่นการเดินทางเท่านั้น 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
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 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30กก./ท่าน และ ถอืข้ึนเครื่องไดท่้านละ 7 กก./1ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย 

 ค่าวซ่ีาเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรบัชาวต่างชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนั) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถผูช่้วยคนขบัรถใน อตัรา 1,000 NTD/ทริป/ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

**ขณะน้ีนักท่องเที่ยวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซ่ีาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาเขา้ออกปกต ิทางทวัร ์

จะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ่มอกีท่านละ 1,700 บาท(ไม่รวมค่าบริการ) ** 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 10,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30  วนั 

มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 45  วนั) 
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2.กรณียกเลกิ  

2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 

     ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่น

ล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯก าหนด

ไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆ

ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบรษิทัฯขอเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลกิการ

เดินทาง โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 15 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออก

ตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

7.ในกรณีใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการเล่มสนี ้ าเงนิเดินทาง จะตอ้งท าวซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนั กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ที่ท าการจอง 

 
 



BT-TPE05_AUG-SEP18
  

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การ

กอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณี

ที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


