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โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS / THAI SMILE    
ใตห้วนั ไทเป ไทจง หนานโถว เกาสง เที�ยวจใุจ ปีใหมม่นัสส์ดุเหวี�ยง 

เมอืงไทเป อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 

เพลดิเพลนิกบัเทศกาลดอกไมส้ดุยิ�งใหญป่ระจําปี Taichung World Flora Exposition 2018 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ตื�นตากบัหมบูา้นปีศาจซโีถว ชมใบไมเ้ปลี�ยนสอีทุยานซานหลงิซ ี

เมอืงเกาสง ทา่เรอืประวตัศิาสตรแ์หง่ไตห้วนั Countdown 2019 ณ อาณาจกัร E-DA World ไหวพ้ระขอพร

วดัพุทธมหายานที�ใหญท่ี�สดุ ฝอกวงซนั ชมทา่เรอืหมายเลข2 ตื�นตากบัโดมแหง่แสง 

ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ ตลาดหลุย่เฟง E-DA Outlet Mall 
หอ้งพกัสดุหรรูะดบั 4 ดาว รบัประทานอาหารทกุมื�อ 

มนีํ �าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
 
 ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น

ของหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร –ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน –

เมอืงไทเป – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก – ตกึไทเป 101 -  ชอ้ปปิ� งรา้นเครื�องสําอาง – ชอ้ปปิ� ง

ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ 
 

04.30 น. สมาชกิทุกทา่นพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั�น 4 ประต ู 4  เคาทเ์ตอร ์สายการบนิไทย 

แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

07.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน              

THAI AIRWAYS เที�ยวบนิที� TG632 

11.55 น. ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
เรยีบรอ้ยแลว้ จากนั�นนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วัน ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี(เวลาทอ้งถิ�นประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง) 

 

เมอืงไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วัน ศูนยก์ลางทางการเมอืง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และ
วัฒนธรรมที�หลากหลาย มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมอืงไทเปถกูสรา้งขึ�นตั �งแตป่ลายศตวรรษที� 
19 สมัยราชวงศ์ชงิ มีอายุกว่า 130 ปีมาแลว้ แต่ยังคงรักษาไวซ้ ึ�งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ อย่างเช่น 
โบราณสถาน ถนนสายเกา่ และวัดวาอาราม ที�มคีุณคา่ทางประวัตศิาสตรอ์ยูม่ากมาย ปัจจุบนัไทเปเป็น
หนึ�งในเมอืงขนาดใหญ่ในทวปีเอเชยีที�มยีา่นการคา้ที�มชี ื�อเสยีง มอีาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามคํ�า
คนืที�คกึคัก และระบบคมนาคมขนสง่สาธารณะที�มปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นที�ตั �งของตกึ Taipei 101 ซึ�ง
เคยเป็นตกึที�สงูที�สดุในโลก และมสีถานที�ทอ่งเที�ยว ทั �งทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมอกีมากมาย 

 

บา่ย  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง City Suites (1) 
  

  เดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที�ที�ถอืไดว้่า

เป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอกีแห่งหนึ�ง ตั �งโดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสรา้งเพื�อรําลกึและ

เทดิทูนถงึอดตีประธานาธบิด ีเจยีง ไคเช็ค ผูนํ้าที�ไดร้ับความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอยา่ง

ยาวนาน สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็นลักษณะแบบจนี ตัวอาคารเป็นสขีาว ผนังทําดว้ยหนิออ่นทั �ง 4 

ดา้น หลังคาสนํี�าเงนิรูปทรง 8 เหลี�ยม สว่นบนเป็นรูปทรงพรีะมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรุง

ปักกิ�ง ประเทศจนี บนัไดดา้นหนา้มทีั �งหมด 89 ขั �นเทา่กบัอายขุองทา่นประธานาธบิด ีภายในอาคารจะมี

รูปปั�นจําลองของท่าน เจยีง ไคเช็ค ทําขึ�นมาจากทองสัมฤทธิ�ขนาดใหญ่ในท่านั�งที�มใีบหนา้ยิ�มแยม้

ต่างจากรูปปั�นของท่านในที�อื�นๆ ซึ�งจะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายอยูต่ลอดเวลา กําแพงดา้นหลังจะมี

ปรัชญาที�ท่านใชใ้นการปกครองประเทศ 3 คําคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮ

ไลทอ์กีอยา่งหนึ�งคอื “พธิเีปลี�ยนเวรทหาร” ซึ�งมขี ึ�นทกุๆ ตน้ชั�วโมง ตั �งแตเ่วลา 10:00 - 16:00 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก อายไุมเ่กนิ 11 ปี         

(ไมเ่พิ�มเตยีง) 
พกัเดี�ยว 

 

29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 

 

33,888  

 

31,888 

 

6,500 
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 นําท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าที�สงูที�สุดในไตห้วัน และเคยเป็นตกึที�สูง
ที�สดุในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสงูจากพื�นดนิ 509.2 เมตร มทีั �งหมด 101 ชั �น ชั �น 1-5 จะเป็นสว่น
ของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ โดยมสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืกชอ้ป ทั �งสนิคา้ทั�วไป ไป
จนถึงสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย เช่น Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ชั �น 6-8 เป็น
ศนูยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตกึ ช ึ�น 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชั �น 85 เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ            
ชั �น 88,89,91 เป็นชั �นที�จะเป็นจดุชมววิ และชั �น 101 จะเป็นออฟฟิสของทมีงานตกึไทเป 101 ตกึนี�ถูก
ออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วัน คอื ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยา่งลง
ตัวระหว่างวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตร์ คอืเทคโนโลยลีดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดนิไหว หรือ
ระบบลกูตุม้แดมเปอร ์อนัทันสมยัมนํี�าหนักถงึ 660 เมตรกิตัน กบัการตกแตง่ดว้ยรูปหัวมงักรที�มมุอาคาร
ทั �ง 4 ดา้นทกุชว่งชั �นเพื�อขบัไลภ่ตูผิปิีศาจ ตามหลักความเชื�อและคําบอกเลา่ของซนิแส นอกจากนั�นตกึ
นี�ยังมลีฟิทท์ี�เร็วที�สุดในโลก ที�ความเร็ว 1,080 เมตรต่อนาท ีใชเ้วลาเดนิทางจากชั �น 1 ไปยังชั �น 89 
เพยีง 37 วนิาทเีทา่นั�น (ราคาทวัร ์ไมร่วมต ั�วสําหรบัข ึ�นชมววิบนช ั�น 89) 

 

 ชอ้ปปิ�งเครื�องสําอาง ณ รา้น Cosmetics Shop ชื�อดังของประเทศไตห้วัน หนึ�งในสถานที�ชอ้ปปิ�งที�
ตอ้งไปเยอืนสกัครั �ง เพราะเครื�องสําอางคท์ี�ประเทศไตห้วันมรีาคาถกูวา่ที�ประเทศไทยมาก ไมว่่าจะเป็น
แบรนดท์ี�ผลติขึ�นเองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถงึแบรดท์อ้งถิ�น ผลติภณัฑ์
จากประเทศเกาหล ีหรอืแมก้ระทั �งญี�ปุ่ นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica เป็นตน้ ซึ�งราคาจะถูกพอๆ 
กบัประเทศที�นําเขา้มา และสนิคา้บางชิ�นอาจจะราคาถกูกวา่ดว้ยซํ�า อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย   
 

นําท่านอสิระชอ้ปปิ�งตลาดกลางคนื ยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ตที�มี
ชื�อเสยีง อกีหนึ�งไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหล่งชอ้ปปิ�งที�มลีักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ยกับ
ยา่นสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศูนยร์วมแฟชั�นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วันและนักท่องเที�ยว สนิคา้
ที�นี�จะมทีั �งสนิคา้แฟชั�นทั�วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas 
เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝาก กิ�ฟชอ็ป สไตลว์ัยรุน่มากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหลง่แฮงเอาต ์รา้นอาหาร และ
สตรทีฟู้ด อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้แฟชั�นเทรนใหมท่ี�หลากหลายตามอธัยาศัย  

 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง เมนพูระกระโดดกําแพง (2)  
 

ที�พกั   โรงแรม Horizon Inn หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที�สอง      ไถจง เวลิด ์ฟลอรา เอ็กซโ์ป  - วดัจงไถฉาน – ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั�ง -   

วดัเหวนิหวู ่– แวะชมิชาอูห่ลง – หมูบ่า้นปีศาจซโีถว – ซานหลงิซ ี
 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 

หลังรับประทานอาหารเชา้ นําท่านเขา้ชม “ไถจง เวลิด ์ฟลอรา เอ็กซโ์ป  (Taichung World 
Flora Exposition 2018)” งานจัดแสดงพฤกษศาสตร ์พชืสวน และดอกไมท้ี�ใหญ่ที�สุดในไตห้วัน 
ถกูจัดขึ�นครั �งแรกในปี ค.ศ. 2010 และไดร้ับการตอบรับเป็นอยา่งดจีากนักทอ่งเที�ยวทั �งในประเทศและ
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ต่างประเทศกว่า 8 ลา้นคน โดยในปี 2018 จะถูกจัดขึ�นภายในวันที� 3 พฤศจกิายน 2561 ถงึวันที� 24 
เมษายน 2019 บนพื�นที�รวมกวา่ 600,000 ตารางเมตร ครอบคลมุพื�นที�อทุยานและสวนสาธารณะกวา่ 3 
แห่งคอื อทุธยานโฮว่หลี� สวนไว่ผู ่และสวนเฟิงหยวนหูลูตุ่น ภายใตธ้มี Discover GNP ซึ�งหมายถงึ 1. 
ระบบนเิวศน์ "สเีขยีว" (Green)  2. ผลติจากธรรมชาต ิ(Nature) 3. เขา้ถงึประชาชน (People) แบ่ง
ออกเป็น 3 โซนหลัก คือ โซนแรก Houli Horse Ranch & Forest Park Area ศลิปะที�เกดิจากการ
รว่มกนัสรา้งระหวา่งธรรมชาตแิละมนุษย ์ตลอดจนเขา้ใจถงึความสําคัญของการอนุรักษ์ระบบนเิวศ โซน
ที�สอง Fengyuan Huludun Park แสดงใหเ้ห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมที�เ ป็นมิตรกับนํ� าและ
สิ�งแวดลอ้ม รวมถึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวัฒนธรรมของคนในทอ้งถิ�น โซนที�สาม Waipu Park Area 
เทคโนโลยกีารเกษตร 4.0 ที�จะนําไปประยกุตใ์ชก้ับการพัฒนาการเกษตรแบบสมารท์ เพื�อพัฒนาการ
เกษตรที�มคีณุภาพ โดยเนน้ในเรื�องของอาหารที�มสีว่นผสมปลอดสารพษิภายใตค้อนเซปต ์Slow Food 
และ Slow Living อสิระใหท้า่นเดนิชมงานและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery) หนึ�งในวัดที�ใหญ่ที�สุดใน
ไตห้วัน และไดร้ับกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที�ย ิ�งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากนครวาตกิัน 
ประเทศอติาล ีและวัดมหายานที�ธเิบต วัดจงไถฉานเป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสรา้งขึ�นในเดือน
กันยายน ปี ค.ศ.2000 เป็นวัดที�มกีารออกแบบใหท้ันสมัยที�สุดในไตห้วัน มรีูปทรงคลา้ยคนกําลังนั�ง
สมาธ ิมคีวามสงูกวา่ 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวศิวกรผูท้ี�ออกแบบตกึไทเป 101 ดว้ย
งบประมาณการสรา้งกว่าหมื�นลา้นบาท ตัวอาคารทําจากหนิออ่นและมปีระดูทางเขา้ทําจากทองแดงมี
นํ�าหนังถงึ 200 ตัน เป็นสถานที�สําหรับจารกิแสวงบญุของชาวไตห้วัน และยังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ี�มี
หอ้งเรยีนหลายพันหอ้ง รวมถงึเทคโนโลยตี่างๆ ของอปุกรณ์ภายใน จนไดช้ื�อวา่เป็นวัดที�ทันสมยัที�สดุ
แห่งหนึ�งของโลก สิ�งหนึ�งที�คนไตห้วันมคีวามรูส้กึศรัทธาในวันแห่งนี�เป็นอยา่งมากคอื ในปี 1999 ได ้
เกดิแผ่นดนิไหวอยา่งรุนแรงที�เมอืงหนานโถว บา้นเรอืนและอาคารโดยรอบวัดไดร้ับความเสยีหาย แต่
วัดจงไถฉานไมไ่ดร้ับความเสยีหายเลย ภายนอกทา่นสามารถเดนิผา่นสะพานตอ่อาย ุซึ�งมคีวามเชื�อกัน
วา่ เมื�อเดนิผา่นจะสามารถสะเดาะเคราะหแ์ละตอ่อายใุหย้ดืออกไปไดอ้กี 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง เมน ูYa Yuan (4) 
 

ออกเดนิทางสู ่ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบนํ�าจดืที�ใหญ่ที�สุดในไตห้วัน 
ตั �งอยูใ่นเมอืงหยชู ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน ตั �งอยูส่งูเหนือกว่าระดับนํ�าทะเล
ประมาณ 748 เมตร มพีื�นที�ทั �งหมดกว่า 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ่ มคีวาม
สงูตั �งแต ่600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาที�สวยงาม จนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น 
“สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน” จดุเดน่คอืพื�นนํ�าสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอยา่งสวยงาม เมื�อมองในมมุสงู 
ทางดา้นฝั�งตะวันออกมลีักษณะคลา้ยกับพระอาทติย ์และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกับพระจันทรเ์สี�ยว 
โดยมเีกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที�มาของชื�อ ทะเลสาบสุรยิันจันทรา 
นอกจากทวิทัศน์ธรรมชาตทิี�สวยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ย
ใหญ่ที�สวยงามอีกหลายแห่ง สถานที�แห่งนี�จงึนับเป็นแหล่งท่องเที�ยวสุดโรแมนตกิยอดนิยมของ
นักทอ่งเที�ยวทั�วโลกและคูร่ักชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก 
 

จากนั�นนําท่านล่องเรอืชมเกาะที�เล็กที�สดุในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี� นําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระ
พุทธเขา้ ณ วดัพระถงัซมัจ ั�ง ที�อันเชญิมาจากชมพูทวปี เป็นอกีวัดหนึ�งที�ตอ้งมาเยอืนหากไดม้าที�
ทะเลสาบสุรยิันจันทรา วัดนี�มีรูปปั�นพระถังซัมจั�งใหน้มัสการ อีกทั �งมีววิทะเลสาบที�สวยงาม และ
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พพิธิภณัฑท์ี�จัดแสดงประวัตขิองพระถังซําจั�ง ภายในวัดมบีรรยาการที�สวย เงยีบสงบ สิ�งที�ไมค่วรพลาด
เมื�อมาเยอืนถงึถิ�นนั�นก็คือ ไข่ตม้ใบชา ซึ�งถือเป็นของทานเล่นที�ไม่ควรพลาดและเป็นที�นิยมในหมู่
นักทอ่งเที�ยวที�มาเยอืนยงัทะเลสาบสรุยินัจันทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นําท่านเดนิทางเขา้สู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักท่องเที�ยวชาวไทยนยิมเรยีกว่า วัดกวนอู 

ตั �งอยูด่า้นเหนอืของทะเลสาบสรุยิันจันทรา เป็นวัดศักดิ�สทิธอ์กีแหง่หนึ�งของไตห้วัน สถาปัตยกรรมการ

ออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืงปักกิ�ง ประเทศจนี 

ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ซึ�งมมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน ภายในจะเป็นที�

ประดษิฐานรูปปั�นของศาสดาขงจื�อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์

ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอเูป็นอยา่งมากเพราะมคีวามเชื�อวา่เทพเจา้กวนอเูป็นภาค

หนึ�งขององค์เง็กเซยีนฮอ้งเต ้ที�จุตลิงมาโปรดสัตว ์เชื�อกันว่าบารมขีองท่านสามารถขจัดภูตผปีีศาจ 

คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุง่เรอืง  

นําคณะทา่น ชมิชาอูห่ลง ชาไตห้วันแท ้ๆ  ที�จะนยิมปลูกกนัมากทางแถบอารซีนั ดว้ยสภาพอากาศบน

พื�นที�สงูและอากาศที�เย็นตลอดปีของที�นี�ทําใหช้าที�นี�มรีสชาตดิกีลมกล่อม และพันธุช์าของที�นี�ยังเป็น

พันธุช์าที�นํามาปลกูในประเทศไทยทางภาคเหนอืของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซื�อเป็น

ของฝากตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงซโีถว ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมงครึ�ง นําท่านชม หมูบ่า้นปีศาจ (Xitou 

Monster Village) ถกูสรา้งขึ�นมาตั �งแตปี่ 2011 เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ การออกแบบและสถาปัตยกรรมจะ

เป็นสไตลญ์ี�ปุ่ น ประดับตกแตง่ดว้ยบรรยากาศปีศาจแบบญี�ปุ่ น อกีทั �งยงัมป่ีาสนที�เมื�อเดนิเขา้ไปแลว้จะ

เต็มไปดว้ยโทรอิ ิ(Torii) สัญลักษณ์อกีอยา่งหนึ�งของญี�ปุ่ น หรอืเสาประตูสแีดงมากมายตั �งเรยีงลําดับ

ตามขั �นบนัไดอยา่งสวยงาม ไตห้วันและญี�ปุ่ นมคีวามเกี�ยวพันกนัมายาวนาน ดังนั�นจงึไมใ่ชเ่รื�องแปลกที�

ประเทศนี�จะมวีัฒนธรรมหรอืสถาปัตยกรรมของสิ�งก่อสรา้งบางอย่างคลา้ยกับประเทศญี�ปุ่ น ภายในมี

โรงแรมที�พักและรา้นคา้มากมาย เช่น รา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลกึต่างๆ อาหารและขนมจะถูก

ออกแบบมาใหเ้ขา้กับบรรยากาศของหมู่บา้น รวมถงึการแสดง และมาสคอตประจําหมู่บา้น ทําให ้

นักทอ่งเที�ยวรูส้กึตื�นเตน้และแปลกใหมเ่มื�อไดไ้ปเยอืนหมูบ่า้นแหง่นี�   

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

ที�พกั โรงแรม Shanlinxi Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที�สาม      ชมใบไม้เปลี�ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง - อาณาจกัร E-DA World - 

Countdown เขา้สูปี่ 2019 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 

หลังรับประทานอาหารเชา้ นําท่านออกเดนิทางไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาต ิณ อุทยาน
ซานหลงิซี (Shanlinxi Forest Recreation Area) ตั �งอยู่ในเขตจูซานของมลฑลหนานโถว    
โดดเดน่ดว้ยอากาศสดชื�นเย็นสบายตลอดปีเพราะตั �งอยูบ่น พื�นที�สงูกวา่ 1,600 เมตรจากระดับนํ�าทะเล
มภีูมทิัศน์เปลี�ยนไปตลอดฤดูสี�ฤดู ชมทุ่งดอกทวิลปิในเดอืนมกราคม ดอกพโีอนีบานสะพรั�งในเดอืน
เมษายน ฤดูใบไมร้่วงยังมใีบเมเปิ�ลเปลี�ยนเป็นสแีดงใหเ้ห็นหลากหลายจุด ท่านจะสามารถชมใบไม ้
เปลี�ยนสสีวยที�สดุไดใ้นชว่งเดอืนพฤศจกิายนไปจนถงึเดอืนธันวาคม นอกจากอากาศที�เย็นสบายสดชื�น
ตลอดทั �งปีแลว้ที�นี�ยงัมคีวามอศัจรรยข์องธรรมชาตมิากมายรอใหเ้ยี�ยมชม ในอทุยานแหง่นี�มเีสน้ทางให ้
เลอืกเดนิมากมายตามความถนัดและความสนใจ มตีั �งแต่เสน้ทางสั �นๆ ประมาณ 220 เมตรไปจนถงึ 
2,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิประมาณ 20 นาท ีถงึ 1 ชั�วโมง เสน้ทางสว่นใหญจ่ะเป็นขั �นบนัไดและไมปัตูาม
ทางไปตลอด ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นตน้ไมข้นาดใหญท่ี�มอีายกุวา่ 40 ปี ความยิ�งใหญข่องนํ�าตก ซึ�ง
มคีวามสงูถงึกวา่ 116 เมตร ไดร้ับการโหวตวา่เป็นนํ�าตกที�สวยที�สดุของไตห้วันเขตกลาง มกีระแสนํ�าที�
ไหลผ่านบางชว่งเป็นกระแสนํ�าวน ที�กัดกรอ่นลกึเขา้ไปยังเนื�อหนิ ทําใหเ้กดิเป็น Blue Hole ถอืเป็นอกี
หนึ�งความงาม ความแปลกตาที�สรา้งสรรคโ์ดยธรรมชาต ิและอทุยานแห่งนี�ยังเต็มไปดว้ยดอกไมส้สีวย
นานาพรรณ ไม่ว่าจะเป็นดอกทวิลปิ ดอกทอ้ ดอกโบตั�นหรือดอกไฮเดรนเยยีร์ อสิระใหท้่านชื�นชม
ธรรมชาตแิละเก็บภาพความสวยงามไดต้ามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง เมนอูาหารจนี (7) 
 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงเกาสง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 45 นาท ี
 

เมอืงเกาสง ตั �งอยู่ทางทศิใตข้องเกาะไตห้วัน มีพื�นที�กวา้งกว่า 150 ตารางกโิลเมตร ปัจจุบันมี
ประชากรประมาณ 2.7 ลา้นคน เป็นหมู่บา้นชาวประมงเก่าแก่ทางประวัตศิาสตร ์ในสมัยที�อยู่ในการ
ปกครองของญี�ปุ่ น หมู่บา้นแห่งนี�มคีวามรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นเมอืงท่าที�ใหญ่ที�สุดใน
ไตห้วัน เกาสงไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื�องและรวดเร็วในฐานะเมืองท่า ฐานทัพเรือ และแหล่ง
อุตสาหกรรมการผลติ การกลั�นนํ�ามัน การขนส่ง ท่าเรือสมัยใหม่ โรงงานต่างๆ และเป็นศูนยก์ลาง
อตุสาหกรรมการต่อเรอืของไตห้วันเพราะเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรอืที�ใหญ่ที�สดุในโลก ดว้ยความ
เป็นมาอยา่งยาวนานหลายรอ้ยปี เกาสงจงึเป็นเมอืงทา่ที�เต็มไปดว้ยสสีนัจากผูค้น สถาปัตยกรรมอาคาร
บา้นเรอืน และวัฒนธรรมที�หลากหลาย ไม่ว่าใครที�ไดม้าเยอืนลว้นแลว้แต่หลงเสน่ห ์และตกหลุมรัก
เมอืงแหง่นี�ไมรู่ล้มื  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่อาณาจกัร E-DA World แหล่งรวบรวมสิ�งอํานวยความสะดวกไวม้ากมายบนเนื�อที�

กว่า 600 ไร่ เชน่ หา้งสรรพสนิคา้ สวนสนุก โรงเรยีน มหาวทิยาลัย โรงพยาบาล โรงแรม เป็นตน้ จน

เปรียบไดว้่าเป็นเมืองขนาดเล็กและเป็นแหล่งเศรฐกจิและการท่องเที�ยวที�สําคัญ การออกแบบ
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สถาปัตยกรรมภายในเป็นการจําลองเมอืงในฝันสไตล์ยุโรป สรา้งบรรยากาศแปลงใหม่ จนสามารถ

ดงึดดูนักทอ่งเที�ยวเขา้มาไดอ้ยา่งมากมาย  

 ไฮไลทค์อื E-DA Theme Park สวนสนุกขนาดใหญ่ในธมีทะเลอเีจยีนของตํานานกรกีโบราณ เป็น

สวนสนุกที�มเีครื�องเลน่มากมายใหท้า่นไดย้อ้นวัยเด็ก และเมื�อเดนิเขา้ไปทา่นจะตื�นตาตื�นใจกบัมาสคอต 

E-DA ที�มารอตอ้นรับทา่นอยา่งอบอุน่ ภายในสวนสนุกแบง่ออกเป็น 3 โซน คอื เมอืงโบราณ เมอืงภเูขา

ซานโตรนิี และปราสาทโทรจัน รับรองไดว้่าท่านจะไดร้ับความสนุกเพลดิเพลนิและความประทับใจ

มากมายไปกบัสวนสนุกแหง่นี� 

 เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ�ง E-DA Outlet Mall เอา้ท์เล็ทมอลลข์นาดใหญ่ในเมอืงเกาสง และเป็น

หนึ�งในเอาทเ์ล็ทที�ใหญท่ี�สดุในโลก บนพื�นที�ประมาณ 58,000 x 3.3 ตารางเมตร ตั �งอยูก่ลางอาณาจักร 

E-DA World ความโดดเดน่ที�มชี ื�อเสยีงเป็นอยา่งมากคอื เพดานของอาคารไดถ้กูออกแบบไวเ้ป็นพเิศษ

จําลองบรรยากาศบนทอ้งฟ้าไวอ้ย่างสวยงาม เมื�อมองขึ�นไปจะรูส้กึเหมอืนกับว่ามองทอ้งฟ้าอยูจ่รงิๆ

เอา้ทเ์ล็ทมอลลแ์ห่งนี�เป็นแหล่งรวบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังทั�วโลกกว่า 700 แบรนด ์เชน่ Calvin Klein, 

DKNY, Gucci, TOD’s, Tommy Hilfiger และอกีมากมาย ที�มกีารจัดโปรโมชั�นลดราคากันตลอดทั �งปี 

ชั �นลา่งมลีานสเก็ต  

 และดา้นบนของอาคารเอา้ทเ์ล็ทม ีชงิชา้สวรรค ์(E-DA Ferris Wheel) ขนาดใหญ่กว่า 85 เมตร 

40 ตูท้ี�นั�ง ตั �งโดดเดน่อยูท่า่มกลาง อาณาจักร E-DA World ดว้ยความสงู 230 เมตรเหนอืระดับนํ�าทะเล 

เป็นชงิชา้สวรรคท์ี�สงูที�สดุในไตห้วันอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง เมนอูาหารไทย (8) 
  

 หลังรับประทานอาหาร ตื�นตาตื�นใจไปกับแสงสเีสยีงของวันสิ�นปี 2018 ณ อาณาจกัร E-DA World 

ที�มีการจัดแสดงไฟที�สวยงาม รวมถึงเวทีการแสดงต่างๆ ใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศการ

เตรยีมพรอ้มตอ้นรับศักราชใหม ่และรวม Countdown เขา้สูปี่ 2019 ไปพรอ้มกนักบัชาวไตห้วันและ

นักท่องเที�ยวต่างชาตทิี�หลั�งไหลเขา้มาร่วมงานอยา่งหนาแน่นเพื�อร่วมงานปีใหม่ระดับชาตแิละชมการ

แสดงดอกไมไ้ฟที�ย ิ�งใหญแ่ละสวยงามอกีแหง่หนึ�งของไตห้วัน 

ที�พกั  โรงแรม Golden Pacific Hotel Kaohsiung หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

HAPPY NEW YEAR 2019 
วนัที�ส ี�     พุทธสถานฝอกวงซนั (Fo Guang Shan Temple) - ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium) –  

 ศนูยศ์ลิปะทา่เรอืหมายเลขสอง – โดมแหง่แสง – ชอ้ปปิ� งตลาดกลางคนืหลุย่เฟง 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
   

 นําทา่นเดนิทางสกัการะ พุทธสถานฝอกวงซนั (Fo Guang Shan Temple) วัดในพระพทุธศาสนา
นกิายมหายาน เป็นที�รูจ้ักกันดใีนหมู่ชาวพุทธทั�วโลก ถูกสรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1967 ดว้ยเงนิบรจิาคว่า
หมื�นลา้นบาท เป็น 1 ใน 4 ของวัดที�ใหญท่ี�สดุในไตห้วัน ภายในวัด มพีระเจดยี ์8 องค ์เทา่กบัอรยิมรรค
มอีงค ์8  มพีระประธานเป็นพระพุทธรปูองคใ์หญ ่ดว้ยความสงูกวา่ 33 เมตร ทําใหเ้ป็นพระพุทธรปูที�สงู
ที�สุดในไตห้วัน บริเวณโดยรอบรายลอ้มไปดว้ยพระพุทธรูปกว่า 480 องค์ รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์ 
สถาบันการศกึษา ทั �งธรรมะศกึษาและวชิาชพีทั�วไป กําแพงวัดถูกวาดภาพไวห้ลากหลาย ทั �งภาพ
ทวิทัศน ์เซยีน นักบวช พระสงฆ ์ตลอดจนวถิชีวีติของชาวบา้น สถานที�แหง่นี�มุง่เนน้งานดา้นการศกึษา
และช่วยเหลือสังคม มีแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความกา้วหนา้ ผูม้ ีคุณธรรมและ
ความสามารถมาเป็นผูดํ้าเนนิงาน เพื�อทําใหเ้กดิประโยชนส์ขุของสงัคมมากที�สดุ ตามหลักที�ไดต้ั �งไวว้า่ 
“พทุธศาสนาของโลกมนุษย”์ 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium) เป็นศนูยเ์ครื�องประดับที�ทําจากเจอรเ์มเนยีม 
เพื�อสขุภาพ ชว่ยเรื�องของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนื�อ ปวดขอ้ และยัง
สามารถดูดรังสตี่างๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสจีากโทรศัพทม์อืถอื ไดอ้กีดว้ย เจอรเ์มเนียมถอืเป็น

เครื�องประดับลํ�าค่าของไตห้วันมาตั �งแต่โบราณจนถงึปัจจุบัน นอกจากนั�นยังม ีหยกไตห้วัน (หยกตา
แมว) และปะการังแดง ที�เป็นของฝากขึ�นชื�อของไตห้วันและเป็นที�นยิมอยา่งมากในเอเชยี 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง เมน ูHakka Food (10) 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยศ์ลิปะทา่เรอืหมายเลขสอง (Pier 2 Arts Center) ศูนยก์ลางในการพัฒนา

งานหัตถกรรมเชงิสรา้งสรรคข์องไตห้วัน เดมิเป็นเพยีงคลังสนิคา้เก่าในบรเิวณท่าเรอืหมายเลขสอง    

ที�ถูกปิดและทิ�งรา้งมาเป็นเวลานานหลายปี จนในปี ค.ศ. 2000 มกีารจุดพลุเฉลมิฉลองวันชาตขิอง

ไตห้วันบรเิวณท่าเรือ ดว้ยทําเลที�มีพื�นที�ค่อนขา้งกวา้งเหมาะกับการพัฒนาเป็นสถานที�ท่องเที�ยว 

สถานที�แห่งนี�จงึถกูจับตามองเพราะมคีวามพเิศษในเรื�องของทําเลที�ตั �ง ประกอบกับในขณะนั�น แนวคดิ

การพัฒนาสวนศลิปวัฒนธรรมเชงิสรา้งสรรคกํ์าลังเป็นที�นยิมในไตห้วัน จงึมกีารวางแผนพัฒนาท่าเรอื

แห่งนี� ต่อมาไม่นาน ท่าเรอืหมายเลขสองไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวรมิทะเลขนาดใหญ่ คลังเก็บ

สนิคา้เกา่ไดก้ลายมาเป็นศูนยร์วมผลงานทางดา้นศลิปะ ผนังของคลังเก็บสนิคา้ถูกวาดงานกราฟิตไิว ้

อย่างสวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพไวเ้ป็นที�ระลกึ โดยรอบมผีลงานประตมิากรรมตั �งอยู่มากมาย 

บรเิวณนั�นยังถูกจัดใหเ้ป็นเขตถนนคนเดนิ มกีารจัดไฟบนถนนเพื�อเพิ�มแสงสว่างยามคํ�าคนื ขา้งทางมี

รา้นคา้ คาเฟ่ตั �งเรยีงรายอยูต่ามถนน และมตีลาดนัดแฟชั�น ของมอืสอง และของทํามอืทุกๆวันอาทติย์

อกีดว้ย นอกจากนั�นยังมกีารทําเสน้ทางจักรยานซหีลนิ ทอดไปตามแนวท่าเรือ ทําใหนั้กท่องเที�ยว

สามารถเลอืกกจิกรรมทอ่งเที�ยวพักผอ่นไดต้ามใจชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แวะถ่ายรูปกับ โดมแห่งแสง (Dome of Light Formosa Boulevard) เป็นโดมกระจกสีแกว้ที�
ใหญ่ที�สุดในโลก ตั �งอยู่ภายในสถานีรถไฟใตด้นิ MRT Formosa Boulevard Station โดดเด่นดว้ย
ศลิปะบนกระจกหลากสจํีานวนกว่า 4,500 ช ิ�น ถ่ายทอดเรื�องราวการเกดิของชวีติมนุษยผ์่านกระจกส ี
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แบง่ออกเป็น 4 สว่น คอื ดนิ นํ�า แสง และไฟ กลายเป็นงานศลิปะใจกลางสถานรีถไฟใตด้นิที�ใหญท่ี�สดุ
ในโลก ถูกออกแบบโดย Narcissus Quagliata ศลิปินชาวอติาล ีใชเ้วลาก่อสรา้งโดมนี�นานถงึ 4 ปี 
และสถานนีรถไฟฟ้าใตด้นิแห่งนี�ยังเป็นหนึ�งในสถานีที�สวยที�สดุในโลกอกีดว้ย ถอืเป็นอกีหนึ�งไฮไลท์
ของเมอืงเกาสงที�มาแลว้ไมค่วรพลาด 
 

ออกเดนิทางสู่ ตลาดกลางคนืหลุย่เฟง (Ruifeng Night Market) ตลาดไนทม์ารเ์ก็ตที�มขีนาด
ใหญ่ที�สดุในเมอืงเกาสง ตลาดกลางคนืแห่งนี�ถูกเปิดมาแลว้กว่า 20 ปี มสีนิคา้มากมายหลายชนดิให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซื�อ เชน่ เสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ของสะสมต่างๆ เป็นตน้ รา้นคา้สว่นใหญจ่ะเป็น
รถเข็นและแผงลอยมากกว่าพันรา้นคา้ สิ�งหนึ�งที�มคีวามโดดเด่นคอื รา้นอาหาร ของกนิเล่น และคาเฟ่
น่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิและเพลดิเพลนิไปกบัเมนูอาหารที�มคีวามหลากหลายและราคาไมแ่พงมาก 
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง เมนซูฟีู๊ ดไตห้วนั (11) 
 

ที�พกั  โรงแรม Golden Pacific Hotel Kaohsiung หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�หา้    เจดยีเ์สอืและเจดยีม์งักร (Dragon Tiger Pagodas) – แวะชมิขนมพายสบัปะรด – ทา่อากาศ

ยานนานาชาตเิกาสง - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 
 

นําท่านเดนิทางสู่ เจดยีเ์สอืและเจดยีม์งักร (Dragon Tiger Pagodas) ตั �งอยู่ในทะเลสาบ

ดอกบัว ดา้นหนา้ของวัดฉือจี� (Ciji Temple) เป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคัญของเมอืงเกาสง    
มลีักษณะเป็น เจดยีส์งู 7 ชั �น สองเจดยีต์ั �งอยูคู่่กนั มรีูปปั�นเสอืและมงักรกําลังอา้ปากกวา้งอยูด่า้นหนา้
ของเจดยี ์เจดยีแ์ห่งนี�ถูกสรา้งขึ�นเพื�อเป็นที�ระลกึเเก่เทพเจา้กวนอ ูซึ�งเป็นเทพเจา้เเห่งความซื�อสัตย ์
โดยเชื�อกันวา่ ถา้ไดเ้ดนิเขา้ทางปากมงักรและทะลุออกทางปากเสอื จะเปลี�ยนความโชครา้ยกลายเป็น
ความโชคด ีปัดเป่าเอาสิ�งไม่ดอีอกจากตัว ภายในเจดียม์ภีาพวาดเรื�องราวต่างๆ ตามความเชื�อของ   
ลัทธเิตา๋ และยงัสามารถขึ�นบนัไดไปยงัดา้นบนของเจดยีเ์พื�อชมววิทะเลสาบที�สวยงามไดอ้กีดว้ย 

  

 นําทุกทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด ขนมที�ถอืไดว้่ามแีหล่งกําเนดิมาจากเกาะไตห้วัน เนื�อแป้งหอม
เนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสมกับรสเปรี�ยวของสับปะรด 

ทําใหม้ีรสชาตทิี�กลมกล่อมจนเป็นที�นิยม ดว้ยรสชาตทิี�เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร ทําใหข้นมพาย
สบัปะรดเป็นขนมที�ข ึ�นชื�อของเกาะไตห้วัน ไมว่า่ใครที�ไดม้าเยอืนก็ตอ้งซื�อเป็นของฝากตดิมอืกลับบา้น 
นอกจากขนมพายสับปะรดแลว้ ยังมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซื�อ เชน่ ขนมพระอาทติย ์     
ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซื�อขนม 

 
 

 

 

 

 

 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง เมนอูาหารจนี (13) 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิกาสง เพื�อเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

15.20 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ             

THAI SMILE AIREAYS เที�ยวบนิที� TG2689 

17.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

**ราคาสําหรบัลกูคา้ที�ไมต่อ้งการต ั�วเครื�องบนิ 23,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยว ตามกฎหมาย

ของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�

ในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

 คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางไตห้วันได ้

ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศไตห้วันไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึ�นตํ�า 32 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ

คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
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 มดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ําระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 

 เมื�อท่านชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชื�อพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ั�งสิ�น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ� ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 32 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / 
ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
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13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ        
มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนื�อวัว  ไมท่านเนื�อหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


