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ไตห้วนั.. เกาสง อทุยานซานหลงิซ ีทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
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โดยสายการบนิ THAI SMILE /THAI AIRWAYS  
ใตห้วนั เกาสง หนานโถว ไทจง ไทเปเทีย่วจใุจ ปีใหมม่นัสส์ดุเหวีย่ง 
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เมอืงเกาสง ทา่เรอืประวตัศิาสตรแ์หง่ไตห้วนั ชมทา่เรอืหมายเลข2 ตืน่ตากบัโดมแหง่แสง 

ไหวพ้ระขอพรวดัพทุธมหายานทีใ่หญท่ีส่ดุ ฝอ กวง ซนั 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ตืน่ตากบัหมูบ่า้นปีศาจซโีถว ชมใบไมเ้ปลีย่นสอีทุยานซานหลงิซี  

เพลดิเพลนิกบัเทศกาลดอกไมส้ดุย ิง่ใหญป่ระจําปี Taichung World Flora Exposition 2018 

 เมอืงไทเป อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 

ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดหลุย่เฟง  ตลาดซเีหมนิตงิ และตลาดฝงเจีย่ 

หอ้งพกัสุดหรูระดบั4 ดาว 

มนีํา้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรวมเป็น1000 บาทตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่นในสว่นของ
หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร –ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ  – ทา่อากาศยานนานาชาตเิกาสง  –

ศนูยศ์ลิปะทา่เรอืหมายเลขสอง–โดมแหง่แสง– ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนืหลุย่เฟง 
 

07.00น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4ประต4ูเคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยสไมล ์

แอรเ์วยโ์ดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

10.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิกาสงประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAISMILE 

AIRWAYS เทีย่วบนิทีT่G2688 

14.20 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิกาสง ประเทศไตห้วันหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ เมอืงเกาสง เมอืงทา่ทีส่าํคญัทีส่ดุของไตห้วัน (เวลา
ทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

 

 เมอืงเกาสง ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องเกาะไตห้วัน มพีืน้ทีก่วา้งกว่า 150 ตารางกโิลเมตรปัจจุบันมปีระชากร
ประมาณ 2.7ลา้นคน เป็นหมู่บา้นชาวประมงเกา่แกท่างประวัตศิาสตร ์ในสมัยทีอ่ยู่ในการปกครองของ

ญีปุ่่ น หมู่บา้นแห่งนี้มคีวามรุ่งเรอืงเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นเมอืงทา่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วันเกาสง
ไดร้ับการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและรวดเร็วในฐานะเมอืงทา่ฐานทพัเรอืและแหลง่อุตสาหกรรมการผลติ 
การกลัน่น้ํามันการขนสง่ทา่เรอืสมัยใหม่โรงงานตา่งๆและเป็นศนูยก์ลางอุตสาหกรรมการตอ่เรอืของ

ไตห้วันเพราะเกาสงเป็น  1 ใน 4 ของทา่เรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ดว้ยความเป็นมาอย่างยาวนานหลาย
รอ้ยปีเกาสงจงึเป็นเมอืงทา่ทีเ่ต็มไปดว้ยสสีนัจากผูค้น สถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรอืน และวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ไม่ว่าใครทีไ่ดม้าเยอืนลว้นแลว้แตห่ลงเสน่ห ์และตกหลมุรักเมอืงแห่งนี้ไม่รูล้มื  

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยศ์ลิปะทา่เรอืหมายเลขสอง( Pier 2 Arts Center) ศนูยก์ลางในการพัฒนา

งานหัตถกรรมเชงิสรา้งสรรคข์องไตห้วัน เดมิเป็นเพยีงคลงัสนิคา้เกา่ในบรเิวณทา่เรอืหมายเลขสอง ที่

ถกูปิดและทิง้รา้งมาเป็นเวลานานหลายปี จนในปี ค.ศ. 2000 มกีารจุดพลเุฉลมิฉลองวันชาตขิอง

ไตห้วันบรเิวณทา่เรอื ดว้ยทําเลทีม่พีืน้ทีค่อ่นขา้งกวา้งเหมาะกบัการพัฒนาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

สถานทีแ่ห่งนี้จงึถกูจับตามองเพราะมคีวามพเิศษในเรือ่งของทําเลทีต่ัง้ ประกอบกบัในขณะนัน้แนวคดิ

การพัฒนาสวนศลิปวัฒนธรรมเชงิสรา้งสรรคก์ําลงัเป็นทีน่ยิมในไตห้วัน จงึมกีารวางแผนพัฒนาทา่เรอื

แห่งนี้ ตอ่มาไม่นาน ทา่เรอืหมายเลขสองไดก้ลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วรมิทะเลขนาดใหญ่ คลงัเก็บ

สนิคา้เกา่ไดก้ลายมาเป็นศนูยร์วมผลงานทางดา้นศลิปะ ผนังของคลงัเก็บสนิคา้ถกูวาดงานกราฟิตไิว ้

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 11 ปี

(ไมเ่พ ิม่เตยีง) 
พกัเดีย่ว 

 

30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 

 

32,888 

 

30,888 

 

6,500 



TG03 KHH-TPE (ซปุตาร ์Happy New year) 
 

อย่างสวยงามเหมาะแกก่ารถา่ยภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ โดยรอบมผีลงานประตมิากรรมตัง้อยู่มากมาย 

บรเิวณนัน้ยังถกูจัดใหเ้ป็นเขตถนนคนเดนิ มกีารจัดไฟบนถนนเพือ่เพิม่แสงสว่างยามคํา่คนื ขา้งทางมี

รา้นคา้ คาเฟ่ตัง้เรยีงรายอยู่ตามถนนและมตีลาดนัดแฟชัน่ของมอืสองและของทํามอืทกุๆวันอาทติยอ์กี

ดว้ย นอกจากนัน้ยังมกีารทําเสน้ทางจักรยานซหีลนิ ทอดไปตามแนวทา่เรอืทําใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถ

เลอืกกจิกรรมทอ่งเทีย่วพักผ่อนไดต้ามใจชอบ 

 

 
 
 

 
 

 
วะถา่ยรูปกบั โดมแหง่แสง (Dome of Light Formosa Boulevard) เป็นโดมกระจกสแีกว้ทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลกตัง้อยู่ภายในสถานีรถไฟใตด้นิ MRT Formosa Boulevard Station โดดเดน่ดว้ยศลิปะบน

กระจกหลากสจํีานวนกว่า  4,500 ชิน้ ถา่ยทอดเรือ่งราวการเกดิของชวีติมนุษยผ์่านกระจกสแีบ่ง
ออกเป็น 4 สว่นคอืดนิน้ําแสงและไฟกลายเป็นงานศลิปะใจกลางสถานีรถไฟใตด้นิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 
ถกูออกแบบโดยNarcissus Quagliataศลิปินชาวอติาล ีใชเ้วลากอ่สรา้งโดมนี้นานถงึ 4 ปี และสถานนี

รถไฟฟ้าใตด้นิแห่งนี้ยังเป็นหนึง่ในสถานีทีส่วยทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ถอืเป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องเมอืงเกา
สงทีม่าแลว้ไม่ควรพลาด 
 

ออกเดนิทางสู ่ ตลาดกลางคนืหลุย่เฟง (Ruifeng Night Market)ตลาดไนทม์ารเ์ก็ตทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีส่ดุในเมอืงเกาสง ตลาดกลางคนืแห่งนี้ถกูเปิดมาแลว้กว่า20 ปี มสีนิคา้มากมายหลายชนดิให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ เชน่ เสือ้ผา้รองเทา้กระเป๋าของเลน่ของสะสมตา่งๆ เป็นตน้ รา้นคา้สว่นใหญ่จะเป็น
รถเข็นและแผงลอยมากกว่าพันรา้นคา้ ส ิง่หนึง่ทีม่คีวามโดดเดน่คอื รา้นอาหาร ของกนิเลน่ และคาเฟ่
น่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิและเพลดิเพลนิไปกบัเมนูอาหารทีม่คีวามหลากหลายและราคาไม่แพงมาก 
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมน ู HakkaFood(1) 
 

ทีพ่กั  โรงแรม Golden Pacific Hotel Kaohsiung หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงเกาสง –พทุธสถานฝอกวงซนั  (FoGuang Shan Temple) –แวะชมิขนมพายสบัปะรด - 

เจดยีเ์สอืและเจดยีม์งักร- หมูบ่า้นปีศาจ (Xitou Monster Village) 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
  

 นําทา่นเดนิทางสกัการะ พทุธสถานฝอกวงซนั  (FoGuang Shan Temple)วัดในพระพุทธศาสนา

นกิายมหายานเป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนหมู่ชาวพุทธทัว่โลกถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1967 ดว้ยเงนิบรจิาคว่าหมืน่
ลา้นบาท เป็น 1 ใน 4 ของวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน ภายในวัดมพีระเจดยี ์8 องคเ์ทา่กบัอรยิมรรคมอีงค์ 
8  มพีระประธานเป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ ดว้ยความสงูกว่า 33 เมตร ทําใหเ้ป็นพระพุทธรูปทีส่งูทีส่ดุ

ในไตห้วัน บรเิวณโดยรอบรายลอ้มไปดว้ยพระพุทธรูปกว่า  480 องค ์รวมถงึมพีพิธิภณัฑ์
สถาบันการศกึษาทัง้ธรรมะศกึษาและวชิาชพีทัว่ไปกําแพงวัดถกูวาดภาพไวห้ลากหลายทัง้ภาพทวิทศัน์

เซยีนนักบวชพระสงฆต์ลอดจนวถิชีวีติของชาวบา้น สถานทีแ่ห่งนี้มุ่งเนน้งานดา้นการศกึษาและ
ชว่ยเหลอืสงัคม มแีนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามคีวามกา้วหนา้ผูม้คีณุธรรมและความสามารถ
มาเป็นผูด้ําเนนิงานเพือ่ทําใหเ้กดิประโยชนส์ขุของสงัคมมากทีส่ดุตามหลกัทีไ่ดต้ัง้ไวว้่า  “พุทธศาสนา

ของโลกมนุษย”์ 
 

  นําทกุทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด ขนมทีถ่อืไดว้่ามแีหลง่กําเนดิมาจากเกาะไตห้วันเนื้อแป้งหอม

เนยห่อหุม้แยมสบัปะรดรสชาตมิคีวามหวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย  ผสมกับรสเปรีย้วของสับปะรด  

ทําใหม้รีสชาตทิีก่ลมกล่อมจนเป็นทีน่ยิม  ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมอืนใคร ทําใหข้นมพาย

สบัปะรดเป็นขนมทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะไตห้วัน ไม่ว่าใครทีไ่ดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิมอืกลบับา้น 

นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้ ยังมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ เชน่ ขนมพระอาทติย ์     

ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซือ้ขนม 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนอูาหารจนี (3) 

นําทา่นเดนิทางสู่ เจดยีเ์สอืและเจดยีม์งักร ( Dragon Tiger Pagodas) ตัง้อยู่ในทะเลสาบ

ดอกบัว ดา้นหนา้ของวัดฉือจี้(Ciji Temple) เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่าํคญัของเมอืงเกาสง    มี

ลกัษณะเป็น เจดยีส์งู 7 ชัน้ สองเจดยีต์ัง้อยู่คูก่นั มรีูปปั้นเสอืและมังกรกําลงัอา้ปากกวา้งอยู่ดา้นหนา้
ของเจดยี ์เจดยีแ์ห่งนี้ถกูสรา้งข ึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึเเกเ่ทพเจา้กวนอูซ ึง่เป็นเทพเจา้เเห่งความซือ่สตัยโ์ดย
เชือ่กนัว่าถา้ไดเ้ดนิเขา้ทางปากมังกรและทะลอุอกทางปากเสอืจะเปลีย่นความโชครา้ยกลายเป็นความ

โชคด ีปัดเป่าเอาส ิง่ไม่ดอีอกจากตวั ภายในเจดยีม์ภีาพวาดเรือ่งราวตา่งๆ ตามความเชือ่ของ   ลทัธเิตา๋ 
และยังสามารถขึน้บันไดไปยังดา้นบนของเจดยีเ์พือ่ชมววิทะเลสาบทีส่วยงามไดอ้กีดว้ย 
 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงซโีถว  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่ นําทา่นชม หมูบ่า้นปีศาจ (Xitou 

Monster Village)ถกูสรา้งขึน้มาตัง้แตปี่ 2011 เป็นหมู่บา้นเล็กๆการออกแบบและสถาปัตยกรรมจะ

เป็นสไตลญ์ีปุ่่ นประดบัตกแตง่ดว้ยบรรยากาศปีศาจแบบญีปุ่่ น อกีทัง้ยังมป่ีาสนทีเ่มือ่เดนิเขา้ไปแลว้จะ

เต็มไปดว้ยโทรอิ ิ(Torii) สญัลกัษณ์อกีอย่างหนึง่ของญีปุ่่ นหรอืเสาประตสูแีดงมากมายตัง้เรยีงลําดบั

ตามขัน้บันไดอย่างสวยงาม ไตห้วันและญีปุ่่ นมคีวามเกีย่วพันกนัมายาวนานดงันัน้จงึไม่ใชเ่รือ่งแปลกที่

ประเทศนี้จะมวีัฒนธรรมหรอืสถาปัตยกรรมของสิง่กอ่สรา้งบางอย่างคลา้ยกบัประเทศญีปุ่่ น ภายในมี

โรงแรมทีพ่ักและรา้นคา้มากมาย เชน่ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึตา่งๆ อาหารและขนมจะถกู

ออกแบบมาใหเ้ขา้กบับรรยากาศของหมู่บา้น รวมถงึการแสดง และมาสคอตประจําหมู่บา้น ทําให ้

นักทอ่งเทีย่วรูส้กึตืน่เตน้และแปลกใหม่เมือ่ไดไ้ปเยอืนหมู่บา้นแห่งนี้   

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

ทีพ่กั โรงแรม Monster Village Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 
 

 
 

วนัทีส่าม อทุยานซานหลงิซ ี- ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  (Sun Moon Lake)–วดัพระถงัซมัจ ัง่ -              

วดัเหวนิหวู–่ แวะชมิชาอูห่ลง–วดัจงไถฉาน– ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นออกเดนิทางไปสมัผัสกบัความสวยงามของธรรมชาต ิณ อทุยาน
ซานหลงิซ(ีShanlinxi Forest Recreation Area) ตัง้อยู่ในเขตจูซานของมลฑลหนานโถวโดด

เดน่ดว้ยอากาศสดชืน่เย็นสบายตลอดปีเพราะตัง้อยู่บนพืน้ทีส่งูกว่า 1,600 เมตรจากระดบัน้ําทะเลมภีมูิ
ทศันเ์ปลีย่นไปตลอดฤดสูีฤ่ดชูมทุง่ดอกทวิลปิในเดอืนมกราคมดอกพโีอนีบานสะพรั่งในเดอืนเมษายน
ฤดใูบไมร้่วงยังมใีบเมเป้ิลเปลีย่นเป็นสแีดงใหเ้ห็นหลากหลายจุดทา่นจะสามารถชม ใบไมเ้ปลีย่นสสีวย

ทีส่ดุไดใ้นชว่งเดอืนพฤศจกิายนไปจนถงึเดอืนธันวาคม  นอกจากอากาศทีเ่ย็นสบายสดชืน่ตลอดทัง้ปี
แลว้ทีน่ี่ยังมคีวามอัศจรรยข์องธรรมชาตมิากมายรอใหเ้ยีย่มชม ในอุทยานแห่งนี้มเีสน้ทางใหเ้ลอืกเดนิ

มากมายตามความถนัดและความสนใจมตีัง้แตเ่สน้ทางสัน้ๆ ประมาณ  220 เมตรไปจนถงึ  2,000 เมตร
ใชเ้วลาเดนิประมาณ  20 นาท ีถงึ 1 ชัว่โมง เสน้ทางสว่นใหญ่จะเป็นขัน้บันไดและไมัปูตามทางไป
ตลอดระหว่างทางทา่นจะไดเ้ห็นตน้ไมข้นาดใหญ่ทีม่อีายุกว่า  40 ปีความยิง่ใหญ่ของน้ําตกซึง่มคีวาม

สงูถงึกว่า 116 เมตรไดร้ับการโหวตว่าเป็นน้ําตกทีส่วยทีส่ดุของไตห้วันเขตกลางมกีระแสน้ําทีไ่หลผ่าน
บางชว่งเป็นกระแสน้ําวนทีก่ดักร่อนลกึเขา้ไปยังเนื้อหนิทําใหเ้กดิเป็น Blue Hole ถอืเป็นอกีหนึง่ความ

งาม ความแปลกตาทีส่รา้งสรรคโ์ดยธรรมชาต ิและอุทยานแห่งนี้ยังเต็มไปดว้ยดอกไมส้สีวยนานาพรรณ
ไม่ว่าจะเป็นดอกทวิลปิดอกทอ้ดอกโบตัน๋หรอืดอกไฮเดรนเยยีร ์อสิระใหท้า่นชืน่ชมธรรมชาตแิละเก็บ
ภาพความสวยงามไดต้ามอัธยาศยั 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนปูลาประธานาธบิด ี (6) 
 

ออกเดนิทางสู่ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  (Sun Moon Lake)ทะเลสาบน้ําจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน 
ตัง้อยู่ในเมอืงหยูชมีณฑลหนานโถวทางตอนกลางของเกาะไตห้วันตัง้อยู่สงูเหนือกว่าระดบัน้ําทะเล

ประมาณ 748 เมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมดกว่า 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ่มคีวาม
สงูตัง้แต่  600-2 ,000 เมตร สลบักนัไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาทีส่วยงาม จนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น  

“สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน”จุดเดน่คอืพืน้น้ําสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอย่างสวยงาม เมือ่มองในมุมสงู 
ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมลีกัษณะคลา้ยกบัพระอาทติย ์และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกบัพระจันทรเ์สีย้ว
โดยมเีกาะลาลเูป็นตวัแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นทีม่าของชือ่ ทะเลสาบสรุยิันจันทรานอก

จากทวิทศันธ์รรมชาตทิีส่วยงามแลว้บรเิวณรอบๆทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญ่ที่
สวยงามอกีหลายแห่ง สถานทีแ่ห่งนี้จงึนับเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว

ทัว่โลกและคูร่ักชาวไตห้วันเป็นอย่างมาก 
 

จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกณทะเลสาบแห่งนี้นําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระพุทธ
เขา้ ณ วดัพระถงัซมัจ ัง่ทีอ่ันเชญิมาจากชมพูทวปี เป็นอกีวัดหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบ

สรุยิันจันทรา วัดนี้มรีูปปั้นพระถงัซมัจั๋งใหน้มัสการอกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงามและพพิธิภณัฑท์ีจ่ัด
แสดงประวัตขิองพระถงัซําจั๋งภายในวัดมบีรรยาการทีส่วยเงยีบสงบสิง่ทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่มาเยอืนถงึถิน่

นัน้ก็คอืไขต่ม้ใบชาซึง่ถอืเป็นของทานเลน่ทีไ่ม่ควรพลาดและเป็นทีน่ยิมในหมู่นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน
ยังทะเลสาบสรุยิันจันทรา 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ วดัเหวนิหวู่  (WenwuTemple)นักทอ่งเทีย่วชาวไทยนยิมเรยีกว่า วัดกวนอู

ตัง้อยู่ดา้นเหนือของทะเลสาบสรุยิันจันทราเป็นวัดศกัดิส์ทิธอ์กีแห่งหนึง่ของไตห้วัน สถาปัตยกรรมการ

ออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกบัพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืงปักกิง่ ประเทศจนี 

ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิอ่อน 2ตวัซึง่มมีูลคา่ตวัละ  1 ลา้นเหรยีญไตห้วันภายในจะเป็นที่

ประดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจือ้เทพเจา้แห่งปัญญาและเทพกวนอูเทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์

ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอย่างมากเพราะมคีวามเชือ่ว่าเทพเจา้กวนอูเป็นภาค

หนึง่ขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ตลิงมาโปรดสตัว ์เชือ่กนัว่าบารมขีองทา่นสามารถขจัดภตูผปีีศาจ

คลาดแคลว้จากอันตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุ่งเรอืง 

นําคณะทา่น ชมิชาอูห่ลง ชาไตห้วันแท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลกูกนัมากทางแถบอารซีนั ดว้ยสภาพอากาศบน

พืน้ทีส่งูและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ทําใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิกีลมกลอ่ม และพันธุช์าของทีน่ี่ยังเป็น

พันธุช์าทีนํ่ามาปลกูในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็น

ของฝากตามอัธยาศยั 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่ วดัจงไถฉาน ( Chung Tai Chan Monastery) หนึง่ในวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
ไตห้วัน และไดร้ับกลา่วขานว่าเป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดบั 3 ของโลก รองจากนครวาตกินั 

ประเทศอติาล ีและวัดมหายานทีธ่เิบต วัดจงไถฉานเป็นวัดพุทธนกิายมหายานถกูสรา้งขึน้ในเดอืน
กนัยายนปีค.ศ.2000เป็นวัดทีม่กีารออกแบบใหท้นัสมัยทีส่ดุในไตห้วันมรีูปทรงคลา้ยคนกําลงัน่ังสมาธมิี
ความสงูกว่า  150 เมตรออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวศิวกรผูท้ีอ่อกแบบตกึไทเป  101  ดว้ย

งบประมาณการสรา้งกว่าหมืน่ลา้นบาท ตวัอาคารทําจากหนิอ่อนและมปีระดทูางเขา้ทําจากทองแดงมี



TG03 KHH-TPE (ซปุตาร ์Happy New year) 
 

น้ําหนังถงึ 200 ตนั เป็นสถานทีส่าํหรับจารกิแสวงบุญของชาวไตห้วันและยังเป็นมหาวทิยาลยัสงฆท์ีม่ี
หอ้งเรยีนหลายพันหอ้ง รวมถงึเทคโนโลยตีา่งๆ ของอุปกรณ์ภายใน จนไดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีท่นัสมัยทีส่ดุ
แห่งหนึง่ของโลก ส ิง่หนึง่ทีค่นไตห้วันมคีวามรูส้กึศรัทธาในวันแห่งนี้เป็นอย่างมากคอื ในปี 1999 ได ้

เกดิแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงทีเ่มอืงหนานโถวบา้นเรอืนและอาคารโดยรอบวัดไดร้ับความเสยีหาย แตว่ัด
จงไถฉานไม่ไดร้ับความเสยีหายเลย ภายนอกทา่นสามารถเดนิผ่านสะพานตอ่อายุซ ึง่มคีวามเชือ่กนัว่า
เมือ่เดนิผ่านจะสามารถสะเดาะเคราะหแ์ละตอ่อายุใหย้ดืออกไปไดอ้กี 3 ปี 
 

นําทา่นสู่ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่( Feng Chia Night Market)ตลาดกลางคนื ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
ประเทศไตห้วันมคีวามน่าสนใจอยู่ทีค่วามเป็นทอ้งถิน่และของกนิตา่งๆทัง้อาหารทอ้งถิน่และอาหาร

นานาชาตสิไตล์Street Food ทําใหด้งึดดูทัง้นักทอ่งเทีย่วและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมายมสีืง่ทีน่่าสนใจ
สาํหรับคนทกุเพศทกุวัย 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนชูาบไูตห้วนั (7) 

ทีพ่กั โรงแรม Kun Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ไถจงเวลิดฟ์ลอราเอ็กซโ์ป2018 - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก – ชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งสําอางค ์ - 

ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ(Ximending Night Market) 
 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นเขา้ชม “ ไถจง เวลิดฟ์ลอราเอ็กซโ์ป( Taichung World Flora 
Exposition 2018)”งานจัดแสดงพฤกษศาสตรพ์ชืสวนและดอกไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน ถกูจัดขึน้
ครัง้แรกในปีค .ศ. 2010  และไดร้ับการตอบรับเป็นอย่างดจีากนักทอ่งเทีย่วทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศกว่า 8 ลา้นคน โดยในปี 2018 จะถกูจัดขึน้ภายในวันที ่ 3 พฤศจกิายน2561ถงึวันที่  24 
เมษายน 2019 บนพืน้ทีร่วมกว่า 600,000 ตารางเมตร ครอบคลมุพืน้ทีอุ่ทยานและสวนสาธารณะกว่า 3 

แห่งคอื อุทธยานโฮ่วหลีส่วนไว่ผู่และสวนเฟิงหยวนหูลูต่นุ ภายใตธ้มี Discover GNP ซึง่หมายถงึ 1. 
ระบบนเิวศน์  "สเีขยีว" (Green)  2.ผลติจากธรรมชาติ  (Nature) 3. เขา้ถงึประชาชน  (People) แบ่ง
ออกเป็น 3 โซนหลกั คอื โซนแรกHouli Horse Ranch & Forest Park Areaศลิปะทีเ่กดิจากการ

ร่วมกนัสรา้งระหว่างธรรมชาตแิละมนุษยต์ลอดจนเขา้ใจถงึความสาํคญัของการอนุรักษ์ระบบนเิวศโซนที่
สองFengyuanHuludun Parkแสดงใหเ้ห็นถงึลกัษณะของวัฒนธรรมทีเ่ป็นมติรกบัน้ําและสิง่แวดลอ้ม
รวมถงึสะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมของคนในทอ้งถิน่ โซนทีส่าม Waipu Park Area

เทคโนโลยกีารเกษตร 4.0 ทีจ่ะนําไปประยุกตใ์ชก้บัการพัฒนาการเกษตรแบบสมารท์เพือ่พัฒนาการ
เกษตรทีม่คีณุภาพโดยเนน้ในเรือ่งของอาหารทีม่สีว่นผสมปลอดสารพษิภายใตค้อนเซปต์ Slow Food 

และSlow Living อสิระใหท้า่นเดนิชมงานและเก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศยั 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนอูาหารจนี (9) 
 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงไทเป ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง นําทา่นเชา้ชม อนสุรณ์สถานเจยีง
ไคเชก(Chiang Kai-Shek Memorial Hall)สถานทีท่ีถ่อืไดว้่าเป็นสญัญลกัษณ์ของประเทศอกี

แห่งหนึง่ ตัง้โดดเดน่อยู่กลางจตรุัสเสรภีาพถกูสรา้งเพือ่รําลกึและเทดิทนูถงึอดตีประธานาธบิด ีเจยีงไค
เชค็ ผูนํ้าทีไ่ดร้ับความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่างยาวนาน สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็น

ลกัษณะแบบจนี ตวัอาคารเป็นสขีาว ผนังทําดว้ยหนิอ่อนทัง้ 4 ดา้น หลงัคาสน้ํีาเงนิรูปทรง 8 เหลีย่ม 
สว่นบนเป็นรูปทรงพรีะมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรุงปักกิง่ ประเทศจนี บันไดดา้นหนา้มี
ทัง้หมด 89 ขัน้เทา่กบัอายุของทา่นประธานาธบิดภีายในอาคารจะมรีูปปั้นจําลองของทา่น เจยีงไคเชค็ 

ทําข ึน้มาจากทองสมัฤทธิข์นาดใหญ่ในทา่น่ังทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูปปั้นของทา่นในทีอ่ืน่ๆซึง่จะมี
ทหารยนืเฝ้าไว ้2 นายอยู่ตลอดเวลากําแพงดา้นหลงัจะมปีรัชญาทีท่า่นใชใ้นการปกครองประเทศ 3 คํา

คอื จรยิธรรมประชาธปิไตยและวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอย่างหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร”ซึง่มขี ึน้
ทกุๆตน้ชัว่โมงตัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 

 



TG03 KHH-TPE (ซปุตาร ์Happy New year) 
 

ชอ้ปป้ิงเครือ่งสาํอาง ณ รา้น Cosmetics Shopชือ่ดงัของประเทศไตห้วัน หนึง่ในสถานทีช่อ้ปป้ิงที่
ตอ้งไปเยอืนสกัครัง้ เพราะเครือ่งสาํอางคท์ีป่ระเทศไตห้วันมรีาคาถกูว่าทีป่ระเทศไทยมาก ไม่ว่าจะเป็น
แบรนดท์ีผ่ลติข ึน้เองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma รวมถงึแบรดท์อ้งถิน่ ผลติภณัฑ์

จากประเทศเกาหล ีหรอืแมก้ระทัง้ญีปุ่่ นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถกูพอๆ 
กบัประเทศทีนํ่าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถกูกว่าดว้ยซํ้า อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั   

 

นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ยา่นซเีหมนิตงิ  (XimendingNight Market)ไนทม์าเก็ตทีม่ี
ชือ่เสยีงอกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ลีกัษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ยกบั
ย่านสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วันและนักทอ่งเทีย่ว สนิคา้

ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทัว่ไปและสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas 
เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝากกิ๊ฟชอ็ปสไตลว์ัยรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหลง่แฮงเอาต ์รา้นอาหาร และ

สตรทีฟู้ด อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ทีห่ลากหลายตามอัธยาศยั  
 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ  

ทีพ่กั โรงแรม Delight Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

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

เถาหยวน– กรงุเทพมหานคร 
 

เชา้  บรกิารอาการเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium)เป็นศนูยเ์ครือ่งประดบัทีทํ่าจากเจอรเ์มเนียม  

เพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ไมเกรนปวดกลา้มเนื้อปวดขอ้ และยัง
สามารถดดูรังสตีา่งๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสจีากโทรศพัทม์อืถอื ไดอ้กีดว้ย เจอรเ์มเนียมถอืเป็น

เครือ่งประดบัลํ้าคา่ของไตห้วันมาตัง้แตโ่บราณจนถงึปัจจุบัน นอกจากนัน้ยังม ีหยกไตห้วัน (หยกตา

แมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วันและเป็นทีน่ยิมอย่างมากในเอเชยี  
 

 นําทา่นถา่ยรูปกบัตกึไทเป 101 (Taipei 101)ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในไตห้วันและเคยเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ

ในโลกในปีค.ศ. 2004  ความสงูจากพืน้ดนิ 509.2 เมตรมทีัง้หมด 101 ชัน้ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหอ้ง
สรรพสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆโดยมสีนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกชอ้ปทัง้สนิคา้ทัว่ไปไปจนถงึสนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมายเชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ชัน้  6-8 เป็นศนูยก์ลางหอ้ง

คอนโทรลของตกึช ึน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ชัน้  85 เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟชัน้  88,89,91 
เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจุดชมววิและชัน้  101 จะเป็นออฟฟิสของทมีงานตกึไทเป  101 ตกึนี้ถกูออกแบบโดย

สถาปนคิชาวไตห้วันคอืซวีายลโีดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่าง
วทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตรค์อืเทคโนโลยลีดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดนิไหวหรอืระบบลกูตุม้แดม
เปอรอ์ันทนัสมัยมน้ํีาหนักถงึ 660 เมตรกิตนักบัการตกแตง่ดว้ยรูปหัวมังกรทีมุ่มอาคารทัง้ 4 ดา้นทกุชว่ง

ชัน้เพือ่ขบัไลภ่ตูผิปิีศาจตามหลกัความเชือ่และคําบอกเลา่ของซนิแสนอกจากนัน้ตกึนี้ยังมลีฟิทท์ีเ่ร็ว
ทีส่ดุในโลกทีค่วามเร็ว  1,080 เมตรตอ่นาทใีชเ้วลาเดนิทางจากชัน้  1 ไปยังชัน้  89 เพยีง  37 วนิาที
เทา่นัน้(ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋สําหรบัขึน้ชมววิบนช ัน้ 89) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

(อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน) 

13.55น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูกิรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ THAI 

AIREAYS เทีย่วบนิที ่TG633 

16.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 22,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์*  

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมาย

ของประเทศ ไตห้วนั  สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศ ไตห้วัน กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทาง ไตห้วันได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ ไตห้วันไม่เกนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ตํา่ 32  ทา่น หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท  ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
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สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 32 

ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรุณ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 

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

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
ลงชือ่........................................................... ..ผูจ้อง 

 
(..............................................................) 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    
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