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ไตห้วนั.. เกาสง อทุยานซานหลงิซ ีทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

เทศกาลดอกไม ้เมอืงไทเป 5วนั4คนื 

ซุปตาร.์.. Happy New Year 

ก าหนดการเดนิทาง 30 ธ.ค. 2561 – 03 ม.ค. 2562 
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ใตห้วนั เกาสง หนานโถว ไทจง ไทเป เทีย่วจใุจ ปีใหมม่นัสส์ดุเหวีย่ง 
เมอืงเกาสง ทา่เรอืประวตัศิาสตรแ์หง่ไตห้วนั ชมทา่เรอืหมายเลข2 ตืน่ตากบัโดมแหง่แสง 

ไหวพ้ระขอพรวดัพทุธมหายานทีใ่หญท่ีส่ดุ ฝอ กวง ซนั 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ตืน่ตากบัหมูบ่า้นปีศาจซโีถว ชมใบไมเ้ปลีย่นสอีทุยานซานหลงิซ ี

เพลดิเพลนิกบัเทศกาลดอกไมส้ดุยิง่ใหญป่ระจ าปี Taichung World Flora Exposition 2018 

 เมอืงไทเป อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 

ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดหลุย่เฟง  ตลาดซเีหมนิตงิ และตลาดฝงเจีย่ 

หอ้งพกัสดุหรรูะดบั 4 ดาว  

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น

ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 
วนัแรก      กรุงเทพมหานคร –ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิกาสง – 

ศนูยศ์ลิปะทา่เรอืหมายเลขสอง – โดมแหง่แสง – ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนืหลุย่เฟง 
 

07.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประต ู 4  เคาทเ์ตอร ์สายการบนิไทย 

สไมล ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตเิกาสง ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI SMILE 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG2688 

14.20 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิกาสง ประเทศไตห้วัน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
เรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงเกาสง เมอืงท่าที่ส าคัญที่สุดของไตห้วัน (เวลา
ทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

  

 เมอืงเกาสง ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องเกาะไตห้วัน มีพื้นที่กวา้งกว่า 150 ตารางกโิลเมตร ปัจจุบันมี
ประชากรประมาณ 2.7 ลา้นคน เป็นหมู่บา้นชาวประมงเก่าแก่ทางประวัตศิาสตร ์ในสมัยทีอ่ยู่ในการ

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก อายไุมเ่กนิ 11 ปี         

(ไมเ่พิม่เตยีง) 
พกัเดีย่ว 

 

30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 

 

32,888  

 

30,888 

 

6,500 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ปกครองของญี่ปุ่ น หมู่บา้นแห่งนี้มคีวามรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นเมอืงท่าที่ใหญ่ที่สุดใน
ไตห้วัน เกาสงไดรั้บการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในฐานะเมืองท่า ฐานทัพเรือ และแหล่ง
อุตสาหกรรมการผลติ การกลั่นน ้ามัน การขนส่ง ท่าเรือสมัยใหม่ โรงงานต่างๆ และเป็นศูนยก์ลาง
อตุสาหกรรมการต่อเรอืของไตห้วันเพราะเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ดว้ยความ
เป็นมาอยา่งยาวนานหลายรอ้ยปี เกาสงจงึเป็นเมอืงทา่ทีเ่ต็มไปดว้ยสสีนัจากผูค้น สถาปัตยกรรมอาคาร
บา้นเรอืน และวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย ไม่ว่าใครทีไ่ดม้าเยอืนลว้นแลว้แต่หลงเสน่ห ์และตกหลุมรัก
เมอืงแหง่นีไ้มรู่ล้มื  

 
   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยศ์ลิปะทา่เรอืหมายเลขสอง (Pier 2 Arts Center) ศูนยก์ลางในการพัฒนา

งานหัตถกรรมเชงิสรา้งสรรคข์องไตห้วัน เดมิเป็นเพยีงคลังสนิคา้เก่าในบรเิวณท่าเรอืหมายเลขสอง    

ทีถู่กปิดและทิง้รา้งมาเป็นเวลานานหลายปี จนในปี ค.ศ. 2000 มกีารจุดพลุเฉลมิฉลองวันชาตขิอง

ไตห้วันบรเิวณท่าเรือ ดว้ยท าเลที่มีพื้นที่ค่อนขา้งกวา้งเหมาะกับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

สถานทีแ่หง่นีจ้งึถกูจับตามองเพราะมคีวามพเิศษในเรือ่งของท าเลทีต่ัง้ ประกอบกับในขณะนัน้ แนวคดิ

การพัฒนาสวนศลิปวัฒนธรรมเชงิสรา้งสรรคก์ าลังเป็นทีน่ยิมในไตห้วัน จงึมกีารวางแผนพัฒนาท่าเรอื

แห่งนี้ ต่อมาไม่นาน ท่าเรอืหมายเลขสองไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วรมิทะเลขนาดใหญ่ คลังเก็บ

สนิคา้เกา่ไดก้ลายมาเป็นศูนยร์วมผลงานทางดา้นศลิปะ ผนังของคลังเก็บสนิคา้ถูกวาดงานกราฟิตไิว ้

อย่างสวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลกึ โดยรอบมีผลงานประตมิากรรมตัง้อยู่มากมาย 

บรเิวณนัน้ยังถูกจัดใหเ้ป็นเขตถนนคนเดนิ มกีารจัดไฟบนถนนเพือ่เพิม่แสงสว่างยามค ่าคนื ขา้งทางมี

รา้นคา้ คาเฟ่ตัง้เรยีงรายอยูต่ามถนน และมตีลาดนัดแฟชัน่ ของมอืสอง และของท ามอืทุกๆวันอาทติย์

อกีดว้ย นอกจากนัน้ยังมกีารท าเสน้ทางจักรยานซหีลนิ ทอดไปตามแนวท่าเรือ ท าใหนั้กท่องเทีย่ว

สามารถเลอืกกจิกรรมทอ่งเทีย่วพักผอ่นไดต้ามใจชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แวะถ่ายรูปกับ โดมแหง่แสง (Dome of Light Formosa Boulevard) เป็นโดมกระจกสแีกว้ที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยูภ่ายในสถานีรถไฟใตด้นิ MRT Formosa Boulevard Station โดดเด่นดว้ย
ศลิปะบนกระจกหลากสจี านวนกว่า 4,500 ช ิน้ ถ่ายทอดเรือ่งราวการเกดิของชวีติมนุษยผ์่านกระจกส ี
แบง่ออกเป็น 4 สว่น คอื ดนิ น ้า แสง และไฟ กลายเป็นงานศลิปะใจกลางสถานรีถไฟใตด้นิทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในโลก ถูกออกแบบโดย Narcissus Quagliata ศลิปินชาวอติาล ีใชเ้วลาก่อสรา้งโดมนี้นานถงึ 4 ปี 
และสถานนีรถไฟฟ้าใตด้นิแห่งนี้ยังเป็นหนึง่ในสถานีทีส่วยทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ถอืเป็นอกีหนึง่ไฮไลท์
ของเมอืงเกาสงทีม่าแลว้ไมค่วรพลาด 
 

ออกเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืหลุย่เฟง (Ruifeng Night Market) ตลาดไนทม์ารเ์ก็ตทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีส่ดุในเมอืงเกาสง ตลาดกลางคนืแห่งนี้ถูกเปิดมาแลว้กว่า 20 ปี มสีนิคา้มากมายหลายชนดิให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ เชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ของสะสมตา่งๆ เป็นตน้ รา้นคา้สว่นใหญ่จะเป็น
รถเข็นและแผงลอยมากกว่าพันรา้นคา้ สิง่หนึง่ทีม่คีวามโดดเด่นคอื รา้นอาหาร ของกนิเล่น และคาเฟ่
น่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิและเพลดิเพลนิไปกบัเมนูอาหารทีม่คีวามหลากหลายและราคาไมแ่พงมาก 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมน ูHakka Food (1) 
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ทีพ่กั  โรงแรม Golden Pacific Hotel Kaohsiung หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง      เมอืงเกาสง – พุทธสถานฝอกวงซนั (Fo Guang Shan Temple) – แวะชมิขนมพายสบัปะรด 

- เจดยีเ์สอืและเจดยีม์งักร - หมูบ่า้นปีศาจ (Xitou Monster Village) 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
   

 น าท่านเดนิทางสักการะ พุทธสถานฝอกวงซนั (Fo Guang Shan Temple) วัดใน
พระพทุธศาสนานกิายมหายาน เป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนหมูช่าวพทุธทั่วโลก ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1967 ดว้ย
เงนิบรจิาคว่าหมืน่ลา้นบาท เป็น 1 ใน 4 ของวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน ภายในวัด มพีระเจดยี ์8 องค ์
เทา่กบัอรยิมรรคมอีงค ์8  มพีระประธานเป็นพระพทุธรปูองคใ์หญ่ ดว้ยความสงูกวา่ 33 เมตร ท าใหเ้ป็น
พระพุทธรูปทีสู่งทีสุ่ดในไตห้วัน บรเิวณโดยรอบรายลอ้มไปดว้ยพระพุทธรูปกว่า 480 องค ์รวมถงึมี
พพิธิภัณฑ ์สถาบันการศกึษา ทัง้ธรรมะศกึษาและวชิาชพีทั่วไป ก าแพงวัดถูกวาดภาพไวห้ลากหลาย 
ทัง้ภาพทวิทัศน์ เซยีน นักบวช พระสงฆ ์ตลอดจนวถิชีวีติของชาวบา้น สถานทีแ่ห่งนี้มุ่งเนน้งานดา้น
การศกึษาและชว่ยเหลอืสังคม มแีนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามคีวามกา้วหนา้ ผูม้คีุณธรรม
และความสามารถมาเป็นผูด้ าเนนิงาน เพือ่ท าใหเ้กดิประโยชน์สขุของสังคมมากทีส่ดุ ตามหลักทีไ่ดต้ัง้
ไวว้า่ “พทุธศาสนาของโลกมนุษย”์ 

 

  น าทกุทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด ขนมทีถ่อืไดว้่ามแีหล่งก าเนดิมาจากเกาะไตห้วัน เนื้อแป้งหอม

เนยหอ่หุม้แยมสบัปะรด รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสมกับรสเปรีย้วของสับปะรด 

ท าใหม้ีรสชาตทิี่กลมกล่อมจนเป็นที่นิยม ดว้ยรสชาตทิี่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร ท าใหข้นมพาย

สบัปะรดเป็นขนมทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะไตห้วัน ไมว่า่ใครทีไ่ดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิมอืกลับบา้น 

นอกจากขนมพายสับปะรดแลว้ ยังมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ เชน่ ขนมพระอาทติย ์     

ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซือ้ขนม 

 

 
 

 
 
 
 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนอูาหารจนี (3) 

น าท่านเดนิทางสู ่เจดยีเ์สอืและเจดยีม์งักร (Dragon Tiger Pagodas) ตัง้อยู่ในทะเลสาบ
ดอกบัว ดา้นหนา้ของวัดฉือจี ้(Ciji Temple) เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญของเมอืงเกาสง    

มลีักษณะเป็น เจดยีส์งู 7 ชัน้ สองเจดยีต์ัง้อยูคู่่กัน มรีูปปั้นเสอืและมังกรก าลังอา้ปากกวา้งอยูด่า้นหนา้
ของเจดยี ์เจดยีแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึเเก่เทพเจา้กวนอู ซึง่เป็นเทพเจา้เเห่งความซือ่สัตย ์
โดยเชือ่กนัวา่ ถา้ไดเ้ดนิเขา้ทางปากมงักรและทะลอุอกทางปากเสอื จะเปลีย่นความโชครา้ยกลายเป็น
ความโชคด ีปัดเป่าเอาสิง่ไม่ดอีอกจากตัว ภายในเจดียม์ภีาพวาดเรื่องราวต่างๆ ตามความเชือ่ของ   
ลัทธเิตา๋ และยงัสามารถขึน้บนัไดไปยงัดา้นบนของเจดยีเ์พือ่ชมววิทะเลสาบทีส่วยงามไดอ้กีดว้ย 
 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงซโีถว ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่ น าท่านชม หมูบ่า้นปีศาจ (Xitou 

Monster Village) ถกูสรา้งขึน้มาตัง้แตปี่ 2011 เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ การออกแบบและสถาปัตยกรรมจะ

เป็นสไตลญ์ีปุ่่ น ประดับตกแตง่ดว้ยบรรยากาศปีศาจแบบญีปุ่่ น อกีทัง้ยังมป่ีาสนทีเ่มือ่เดนิเขา้ไปแลว้จะ

เต็มไปดว้ยโทรอิ ิ(Torii) สัญลักษณ์อกีอยา่งหนึง่ของญีปุ่่ น หรอืเสาประตูสแีดงมากมายตัง้เรยีงล าดับ

ตามขัน้บนัไดอยา่งสวยงาม ไตห้วันและญีปุ่่ นมคีวามเกีย่วพันกนัมายาวนาน ดังนัน้จงึไมใ่ชเ่รือ่งแปลกที่

ประเทศนี้จะมวีัฒนธรรมหรือสถาปัตยกรรมของสิง่ก่อสรา้งบางอย่างคลา้ยกับประเทศญีปุ่่ น ภายในมี

โรงแรมที่พักและรา้นคา้มากมาย เช่น รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึต่างๆ อาหารและขนมจะถูก

ออกแบบมาใหเ้ขา้กับบรรยากาศของหมู่บา้น รวมถงึการแสดง และมาสคอตประจ าหมู่บา้น ท าให ้

นักทอ่งเทีย่วรูส้กึตืน่เตน้และแปลกใหมเ่มือ่ไดไ้ปเยอืนหมูบ่า้นแหง่นี ้  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

ทีพ่กั โรงแรม Monster Village Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม      อุทยานซานหลงิซ ี- ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) – วดัพระถงัซมัจ ัง่ -              

วดัเหวนิหวู ่– แวะชมิชาอูห่ลง – วดัจงไถฉาน – ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านออกเดนิทางไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาต ิณ อุทยาน
ซานหลงิซ ี(Shanlinxi Forest Recreation Area) ตัง้อยู่ในเขตจูซานของมลฑลหนานโถว    
โดดเดน่ดว้ยอากาศสดชืน่เย็นสบายตลอดปีเพราะตัง้อยูบ่น พืน้ทีส่งูกวา่ 1,600 เมตรจากระดับน ้าทะเล
มภีูมทิัศน์เปลีย่นไปตลอดฤดูสีฤ่ดู ชมทุ่งดอกทวิลปิในเดอืนมกราคม ดอกพโีอนีบานสะพร่ังในเดอืน
เมษายน ฤดูใบไมร้่วงยังมใีบเมเป้ิลเปลีย่นเป็นสแีดงใหเ้ห็นหลากหลายจุด ท่านจะสามารถชมใบไม ้
เปลีย่นสสีวยทีส่ดุไดใ้นชว่งเดอืนพฤศจกิายนไปจนถงึเดอืนธันวาคม นอกจากอากาศทีเ่ย็นสบายสดชืน่
ตลอดทัง้ปีแลว้ทีน่ีย่งัมคีวามอศัจรรยข์องธรรมชาตมิากมายรอใหเ้ยีย่มชม ในอทุยานแหง่นีม้เีสน้ทางให ้
เลอืกเดนิมากมายตามความถนัดและความสนใจ มตีัง้แต่เสน้ทางสัน้ๆ ประมาณ 220 เมตรไปจนถงึ 
2,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิประมาณ 20 นาท ีถงึ 1 ชัว่โมง เสน้ทางสว่นใหญจ่ะเป็นขัน้บนัไดและไมปัตูาม
ทางไปตลอด ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นตน้ไมข้นาดใหญท่ีม่อีายกุวา่ 40 ปี ความยิง่ใหญข่องน ้าตก ซึง่
มคีวามสงูถงึกวา่ 116 เมตร ไดรั้บการโหวตวา่เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุของไตห้วันเขตกลาง มกีระแสน ้าที่
ไหลผา่นบางชว่งเป็นกระแสน ้าวน ทีก่ดักร่อนลกึเขา้ไปยังเนื้อหนิ ท าใหเ้กดิเป็น Blue Hole ถอืเป็นอกี
หนึง่ความงาม ความแปลกตาทีส่รา้งสรรคโ์ดยธรรมชาต ิและอทุยานแห่งนี้ยังเต็มไปดว้ยดอกไมส้สีวย
นานาพรรณ ไม่ว่าจะเป็นดอกทวิลปิ ดอกทอ้ ดอกโบตั๋นหรือดอกไฮเดรนเยยีร์ อสิระใหท้่านชืน่ชม
ธรรมชาตแิละเก็บภาพความสวยงามไดต้ามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนปูลาประธานาธบิด ี(6) 
 

ออกเดนิทางสู ่ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน 
ตัง้อยูใ่นเมอืงหยชู ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน ตัง้อยูส่งูเหนือกว่าระดับน ้าทะเล
ประมาณ 748 เมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมดกวา่ 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ่ มคีวาม
สงูตัง้แต่ 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาทีส่วยงาม จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 
“สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน” จุดเด่นคอืพืน้น ้าสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอยา่งสวยงาม เมือ่มองในมุม
สงู ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมลีักษณะคลา้ยกับพระอาทติย์ และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกับพระจันทร์
เสีย้ว โดยมเีกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที่มาของชือ่ ทะเลสาบสุรยิัน
จันทรา นอกจากทวิทัศนธ์รรมชาตทิีส่วยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยงัรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอาราม
นอ้ยใหญ่ทีส่วยงามอกีหลายแห่ง สถานทีแ่ห่งนี้จงึนับเป็นแหล่งท่องเทีย่วสุดโรแมนตกิยอดนยิมของ
นักทอ่งเทีย่วทั่วโลกและคูรั่กชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก 
 

จากนัน้น าท่านล่องเรอืชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระ
พุทธเขา้ ณ วดัพระถงัซมัจ ัง่ ที่อันเชญิมาจากชมพูทวปี เป็นอกีวัดหนึง่ที่ตอ้งมาเยอืนหากไดม้าที่
ทะเลสาบสุรยิันจันทรา วัดนี้มีรูปปั้นพระถังซัมจ๋ังใหน้มัสการ อีกทัง้มีววิทะเลสาบที่สวยงาม และ
พพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงประวัตขิองพระถังซ าจ๋ัง ภายในวัดมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ สิง่ทีไ่มค่วรพลาด
เมือ่มาเยอืนถงึถิน่นัน้ก็คือ ไข่ตม้ใบชา ซึง่ถือเป็นของทานเล่นที่ไม่ควรพลาดและเป็นที่นิยมในหมู่
นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนยงัทะเลสาบสรุยินัจันทรา 
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 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักท่องเทีย่วชาวไทยนยิมเรยีกว่า วัดกวนอู 

ตัง้อยูด่า้นเหนอืของทะเลสาบสรุยินัจันทรา เป็นวัดศักดิส์ทิธอ์กีแหง่หนึง่ของไตห้วัน สถาปัตยกรรมการ

ออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกบัพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืงปักกิง่ ประเทศจนี 

ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน ภายในจะเป็นที่

ประดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์

ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอเูป็นอยา่งมากเพราะมคีวามเชือ่ว่าเทพเจา้กวนอเูป็นภาค

หนึง่ขององค์เง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ตลิงมาโปรดสัตว ์เชือ่กันว่าบารมขีองท่านสามารถขจัดภูตผปีีศาจ 

คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุง่เรอืง  

น าคณะทา่น ชมิชาอูห่ลง ชาไตห้วันแท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลูกกันมากทางแถบอารซีนั ดว้ยสภาพอากาศบน

พืน้ทีส่งูและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ท าใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิกีลมกล่อม และพันธุช์าของทีน่ี่ยังเป็น

พันธุช์าทีน่ ามาปลกูในประเทศไทยทางภาคเหนอืของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็น

ของฝากตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
น าท่านออกเดนิทางสู ่วดัจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery) หนึง่ในวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
ไตห้วัน และไดรั้บกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากนครวาตกิัน 
ประเทศอติาล ีและวัดมหายานที่ธเิบต วัดจงไถฉานเป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสรา้งขึน้ในเดือน
กันยายน ปี ค.ศ.2000 เป็นวัดทีม่กีารออกแบบใหท้ันสมัยทีสุ่ดในไตห้วัน มรีูปทรงคลา้ยคนก าลังน่ัง
สมาธ ิมคีวามสงูกวา่ 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวศิวกรผูท้ีอ่อกแบบตกึไทเป 101 ดว้ย
งบประมาณการสรา้งกว่าหมืน่ลา้นบาท ตัวอาคารท าจากหนิออ่นและมปีระดูทางเขา้ท าจากทองแดงมี
น ้าหนังถงึ 200 ตัน เป็นสถานทีส่ าหรับจารกิแสวงบญุของชาวไตห้วัน และยังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่ ี
หอ้งเรยีนหลายพันหอ้ง รวมถงึเทคโนโลยตี่างๆ ของอปุกรณ์ภายใน จนไดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีท่ันสมัยทีส่ดุ
แห่งหนึง่ของโลก สิง่หนึง่ทีค่นไตห้วันมคีวามรูส้กึศรัทธาในวันแห่งนี้เป็นอยา่งมากคอื ในปี 1999 ได ้
เกดิแผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรงทีเ่มอืงหนานโถว บา้นเรอืนและอาคารโดยรอบวัดไดรั้บความเสยีหาย แต่
วัดจงไถฉานไมไ่ดรั้บความเสยีหายเลย ภายนอกทา่นสามารถเดนิผา่นสะพานตอ่อาย ุซึง่มคีวามเชือ่กัน
วา่ เมือ่เดนิผา่นจะสามารถสะเดาะเคราะหแ์ละตอ่อายใุหย้ดืออกไปไดอ้กี 3 ปี 
 

น าท่านสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
ประเทศไตห้วัน มคีวามน่าสนใจอยูท่ีค่วามเป็นทอ้งถิน่ และของกนิต่างๆ ทัง้อาหารทอ้งถิน่และอาหาร
นานาชาตสิไตล ์Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้นักท่องเทีย่วและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมาย มสีืง่ทีน่่าสนใจ
ส าหรับคนทกุเพศทกุวัย 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนชูาบไูตห้วนั (7) 

ทีพ่กั โรงแรม Kun Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่     ไถจง เวลิด ์ฟลอรา เอ็กซโ์ป  2018 - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก – ชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งส าอางค ์ 

- ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) 
 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 

หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเขา้ชม “ไถจง เวลิด ์ฟลอรา เอ็กซโ์ป  (Taichung World 
Flora Exposition 2018)” งานจัดแสดงพฤกษศาสตร ์พชืสวน และดอกไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน 
ถกูจัดขึน้ครัง้แรกในปี ค.ศ. 2010 และไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดจีากนักท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศกว่า 8 ลา้นคน โดยในปี 2018 จะถูกจัดขึน้ภายในวันที ่3 พฤศจกิายน 2561 ถงึวันที ่24 
เมษายน 2019 บนพืน้ทีร่วมกวา่ 600,000 ตารางเมตร ครอบคลมุพืน้ทีอ่ทุยานและสวนสาธารณะกวา่ 3 
แหง่คอื อทุธยานโฮว่หลี ่สวนไวผู่ ่และสวนเฟิงหยวนหูลู่ตุน ภายใตธ้มี Discover GNP ซึง่หมายถงึ 1. 
ระบบนเิวศน์ "สเีขยีว" (Green)  2. ผลติจากธรรมชาต ิ(Nature) 3. เขา้ถงึประชาชน (People) แบ่ง
ออกเป็น 3 โซนหลัก คอื โซนแรก Houli Horse Ranch & Forest Park Area ศลิปะทีเ่กดิจากการ
รว่มกนัสรา้งระหวา่งธรรมชาตแิละมนุษย ์ตลอดจนเขา้ใจถงึความส าคัญของการอนุรักษ์ระบบนเิวศ โซน
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ที่สอง Fengyuan Huludun Park แสดงใหเ้ห็นถงึลักษณะของวัฒนธรรมที่เป็นมติรกับน ้าและ
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึสะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมของคนในทอ้งถิน่ โซนที่สาม Waipu Park Area 
เทคโนโลยกีารเกษตร 4.0 ทีจ่ะน าไปประยกุตใ์ชก้ับการพัฒนาการเกษตรแบบสมารท์ เพือ่พัฒนาการ
เกษตรทีม่คีณุภาพ โดยเนน้ในเรือ่งของอาหารทีม่สีว่นผสมปลอดสารพษิภายใตค้อนเซปต ์Slow Food 
และ Slow Living อสิระใหท้า่นเดนิชมงานและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนอูาหารจนี (9) 

 

ออกเดนิทางสู่เมอืงไทเป ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง น าท่านเชา้ชม อนุสรณ์สถานเจยีง
ไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานทีท่ีถ่อืไดว้่าเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอกี
แหง่หนึง่ ตัง้โดดเด่นอยูก่ลางจตุรัสเสรภีาพ ถูกสรา้งเพือ่ร าลกึและเทดิทูนถงึอดตีประธานาธบิด ีเจยีง 
ไคเชค็ ผูน้ าทีไ่ดรั้บความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอยา่งยาวนาน สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง
เป็นลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสีขาว ผนังท าดว้ยหนิอ่อนทัง้ 4 ดา้น หลังคาสีน ้าเงนิรูปทรง 8 
เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกิง่ ประเทศจีน บันได
ดา้นหนา้มทีัง้หมด 89 ขัน้เท่ากับอายขุองท่านประธานาธบิดี ภายในอาคารจะมรีูปปั้นจ าลองของท่าน 
เจยีง ไคเชค็ ท าขึน้มาจากทองสมัฤทธิข์นาดใหญใ่นทา่น่ังทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูปปั้นของท่านใน
ที่อื่นๆ ซึง่จะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพงดา้นหลังจะมีปรัชญาที่ท่านใชใ้นการ
ปกครองประเทศ 3 ค าคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอื “พธิี
เปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มขี ึน้ทกุๆ ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 

 
ชอ้ปป้ิงเครือ่งส าอาง ณ รา้น Cosmetics Shop ชือ่ดังของประเทศไตห้วัน หนึง่ในสถานทีช่อ้ปป้ิงที่
ตอ้งไปเยอืนสกัครัง้ เพราะเครือ่งส าอางคท์ีป่ระเทศไตห้วันมรีาคาถกูวา่ทีป่ระเทศไทยมาก ไมว่่าจะเป็น
แบรนดท์ีผ่ลติขึน้เองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถงึแบรดท์อ้งถิน่ ผลติภณัฑ์
จากประเทศเกาหล ีหรอืแมก้ระทัง้ญีปุ่่ นอยา่ง Shiseido, Biore, Majorica เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถูกพอๆ 
กบัประเทศทีน่ าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถกูกวา่ดว้ยซ ้า อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   

 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ตทีม่ี
ชือ่เสยีง อกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ลีักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ยกับ
ยา่นสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศูนยร์วมแฟชัน่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วันและนักท่องเทีย่ว สนิคา้
ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทั่วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, Nike, 
Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต ์
รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่เทรนใหมท่ีห่ลากหลายตามอธัยาศัย  
 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ 

ทีพ่กั โรงแรม Delight Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้     ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium) - ตกึไทเป 101 (Taipei 101) – ทา่อากาศยานนานาชาติ

เถาหยวน – กรงุเทพมหานคร 
 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium) เป็นศนูยเ์ครือ่งประดับทีท่ าจากเจอรเ์มเนียม 
เพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนื้อ ปวดขอ้ และยัง
สามารถดูดรังสตี่างๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสจีากโทรศัพทม์อืถอื ไดอ้กีดว้ย เจอรเ์มเนียมถอืเป็น

เครือ่งประดับล ้าค่าของไตห้วันมาตัง้แต่โบราณจนถงึปัจจุบัน นอกจากนัน้ยังม ีหยกไตห้วัน (หยกตา
แมว) และปะการังแดง ที่เ ป็นของฝากขึ้นชื่อของไตห้วันและเป็นที่นิยมอย่างมากในเอเชีย 
 

 น าท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และเคยเป็นตกึทีสู่ง
ทีส่ดุในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสงูจากพืน้ดนิ 509.2 เมตร มทีัง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่น
ของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ โดยมสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืกชอ้ป ทัง้สนิคา้ทั่วไป ไป
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จนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ชัน้ 6-8 เป็น
ศนูยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตกึ ช ึน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชัน้ 85 เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ            
ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจดุชมววิ และชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของทมีงานตกึไทเป 101 ตกึนี้ถูก
ออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วัน คอื ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยา่งลง
ตัวระหว่างวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตร์ คอืเทคโนโลยลีดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดนิไหว หรือ
ระบบลกูตุม้แดมเปอร ์อนัทันสมยัมนี ้าหนักถงึ 660 เมตรกิตัน กบัการตกแตง่ดว้ยรปูหัวมงักรทีม่มุอาคาร
ทัง้ 4 ดา้นทุกชว่งชัน้เพือ่ขับไล่ภตูผิปิีศาจ ตามหลักความเชือ่และค าบอกเล่าของซนิแส นอกจากนัน้
ตกึนีย้งัมลีฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาท ีใชเ้วลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยงัชัน้ 89 
เพยีง 37 วนิาทเีทา่นัน้ (ราคาทวัร ์ไมร่วมต ัว๋ส าหรบัขึน้ชมววิบนช ัน้ 89) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

(อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน) 

13.55 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ             

THAI AIREAYS เทีย่วบนิที ่TG633 

16.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 22,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
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× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางไตห้วันได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศไตห้วันไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 200 NTD/ทา่น/วนั, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 32 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

 



TG03 KHH-TPE (ซปุตาร ์Happy New year) 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 32 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


