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โดยสายการบิน THAI AIRWAYS / THAI SMILE    

เมืองไทเป อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชก ถา่ยรูปคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 

เพลิดเพลินกบัเทศกาลดอกไมสุ้ดยิง่ใหญป่ระจ าปี Taichung World Flora Exposition 2018 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ตืน่ตากบัหมูบา้นปีศาจซีโถว ชมใบไมเ้ปล่ียนสีอทุยานซานหลิงซี 

เมืองเกาสง ทา่เรือประวตัศิาสตรแ์หง่ไตห้วนั Countdown 2019 ณ อาณาจกัร E-DA World ไหวพ้ระขอพร

วดัพทุธมหายานท่ีใหญท่ีสุ่ด ฝอกวงซนั ชมทา่เรือหมายเลข 2 ตืน่ตากบัโดมแห่งแสง 

ตลาดซีเหมินตงิ ตลาดหลุ่ยเฟง E-DA Outlet Mall 

หอ้งพกัสุดหรูระดบั 4 ดาว รบัประทานอาหารทุกม้ือ 

มีน ้าด่ืมบริการบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000  

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162  

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com  



 

 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ ในส่วนของหัวหนา้ทวัรต์ามแตท่่านจะเห็นสมควร 

 

วนัแรก      กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน –

เมืองไทเป – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชก – ตกึไทเป 101 -  ชอ้ปป้ิงรา้นเครื่องส าอาง – ชอ้ปป้ิง

ตลาดกลางคืนซีเหมินตงิ 

04.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู  4  

เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่าน

โหลดสมัภาระ 

07.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบิน  THAI 

AIRWAYS เที่ยวบินท่ี TG632 

11.55 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วนั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไตห้วนั ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที 

(เวลาทอ้งถิ่นประเทศไตห้วนั เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไตห้วนั ศูนยก์ลางทางการเมือง การปกครอง เศรฐกิจ การคา้ 

และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย มีประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมืองไทเปถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปลาย

ศตวรรษท่ี 19 สมยัราชวงศ์ชิง มีอายุกว่า 130 ปีมาแลว้ แต่ยงัคงรักษาไว้ซ่ึงวฒันธรรมอนัเก่าแก่ 

อย่างเช่น โบราณสถาน ถนนสายเก่า และวัดวาอาราม ท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย 

ปัจจุบนัไทเปเป็นหน่ึงในเมืองขนาดใหญ่ในทวีปเอเชียท่ีมีย่านการคา้ท่ีมีช่ือเสียง มีอาหารนานาชาติ 

บรรยากาศยามค า่คืนท่ีคึกคกั และระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นท่ีตั้ง

ของตึก Taipei 101 ซ่ึงเคยเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก และมีสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและ

วฒันธรรมอีกมากมาย 

บ่าย  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง City Suites (1) 

  เดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานท่ีท่ีถือไดว้่าเป็น

สญัญลกัษณข์องประเทศอีกแห่งหน่ึง ตั้งโดดเด่นอยูก่ลางจตุัรสัเสรีภาพ ถูกสรา้งเพื่อร าลึกและเทิดทนู

ถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ผู้น าท่ีไดร้ับความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่าง

ยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งเป็นลกัษณะแบบจีน ตวัอาคารเป็นสีขาว ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 

4 ดา้น หลงัคาสีน ้าเงินรูปทรง 8 เหล่ียม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอฟ้าเทียนฐานใน

กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน บนัไดดา้นหน้ามีทั้งหมด 89 ขั้นเท่ากบัอายุของท่านประธานาธิบดี ภายใน

อาคารจะมีรูปป้ันจ าลองของท่านเจียง ไคเช็ค ท าข้ึนมาจากทองสมัฤทธ์ิขนาดใหญ่ในท่านัง่ท่ีมีใบหนา้

ยิ้ มแยม้ต่างจากรูปป้ันของท่านในท่ีอื่นๆ ซ่ึงจะมีทหารยนืเฝ้าไว ้2 นายอยูต่ลอดเวลา ก าแพงดา้นหลงั

จะมีปรัชญาท่ีท่านใชใ้นการปกครองประเทศ 3 ค าคือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ 

และไฮไลทอ์ีกอยา่งหน่ึงคือ “พิธีเปล่ียนเวรทหาร” ซ่ึงมีขึ้ นทุกตน้ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 10:00 - 16:00 

 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ท่านตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก อายไุมเ่กิน 11 ปี         

(ไม่เพ่ิมเตียง) 
พกัเด่ียว 

29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 33,888  31,888 6,500 



 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในไตห้วนั และเคยเป็นตึกท่ีสูง

ท่ีสุดในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสูงจากพื้ นดิน 509.2 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น

ส่วนของหอ้งสรรพสินคา้และรา้นอาหารต่างๆ โดยมีสินคา้มากมายใหท่้านเลือกชอ้ป ทั้งสินคา้ทัว่ไป 

ไปจนถึงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ชั้น 6-8 เป็น

ศูนยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตึก ชึ้ น 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ช่า ชั้น 85 เป็นรา้นอาหารและรา้น

กาแฟ ชั้น 88, 89, 91 เป็นชั้นท่ีจะเป็นจุดชมววิ และชั้น 101 จะเป็นออฟฟิศของทีมงานตึกไทเป 101 

ตึกน้ีถูกออกแบบโดยสถาปนิคชาวไตห้วนั คือ ซี วาย ลี โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกนั

อยา่งลงตวัระหว่างวิทยาศาสตรแ์ละไสยศาสตร ์คือเทคโนโลยลีดอนัตรายจากแรงลมและแผ่นดินไหว 

หรือระบบลกูตุม้แดมเปอร ์อนัทนัสมยัมนี ้าหนักถึง 660 เมตริกตนั กบัการตกแต่งดว้ยรูปหวัมงักรท่ี

มุมอาคารทั้ง 4 ดา้นทุกช่วงชั้นเพื่อขับไล่ภูติผีปิศาจ ตามหลักความเช่ือและค าบอกเล่าของซินแส 

นอกจากน้ันตึกน้ียงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลกท่ีความเร็ว 1,080 เมตรต่อนาที ใชเ้วลาเดินทางจากชั้น 

1 ไปยงัชั้น 89 เพียง 37 วินาทีเท่าน้ัน (ราคาทวัร ์ไม่รวมตัว๋ส  าหรบัข้ึนชมวิวบนชั้น 89) 

 ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส าอาง ณ รา้น Cosmetics Shop ช่ือดังของประเทศไตห้วนั หน่ึงในสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ี

ตอ้งไปเยอืนสกัครั้ง เพราะเคร่ืองส าอางท่ีประเทศไตห้วนัมีราคาถูกว่าท่ีประเทศไทยมาก ไม่ว่าจะเป็น

แบรนดท่ี์ผลิตขึ้ นเองในประเทศ เช่น My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถึงแบรดท์อ้งถ่ิน ผลิตภณัฑ์

จากประเทศเกาหลี หรือแมก้ระทั้งญี่ปุ่นอยา่ง Shiseido, Biore, Majorica เป็นตน้ ซ่ึงราคาจะถูกพอๆ 

กับประเทศท่ีน าเขา้มา และสินคา้บางช้ินอาจจะราคาถูกกว่าด้วยซ ้า อิสระใหท่้านช้อปป้ิงตาม

อธัยาศยั   

น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง (Ximending Night Market) ไนท์มาร์เก็ตท่ีมี

ช่ือเสียง อีกหน่ึงไฮไลต์ของเมืองไทเป แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีลกัษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ยกบั

ย่านสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนัและนักท่องเท่ียว สินคา้

ท่ีน่ีจะมีทั้งสินค้าแฟชัน่ทัว่ไป และสินค้าแบรนด์เนม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, Nike, 

Adidas เป็นตน้ มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย รวมไปถึงคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต์ 

รา้นอาหาร และสตรีทฟู้ด อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ท่ีหลากหลายตามอธัยาศยั  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูพระกระโดดก าแพง (2)  

ที่พกั   โรงแรม Horizon Inn หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัท่ีสอง      ไถจง เวิลด ์ฟลอรา เอ็กซโ์ป  - วัดจงไถฉาน – ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วัดพระถงัซัมจัง่ -   

วดัเหวินหวู่ – แวะชิมชาอูห่ลง – หมู่บา้นปีศาจซีโถว – ซานหลิงซี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเขา้ชม “ไถจง เวิลด ์ฟลอรา เอ็กซโ์ป  (Taichung World Flora 

Exposition 2018)”งานจดัแสดงพฤกษศาสตร์ พืชสวน และดอกไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั ถูกจดัขึ้ น

ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2010 และไดร้ับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเท่ียวทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศกว่า 8 ลา้นคน โดยในปี 2018 จะถูกจดัขึ้ นภายในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 

24 เมษายน 2019 บนพื้ นท่ีรวมกว่า 600 ,000 ตารางเมตร ครอบคลุมพื้ นท่ีอุทยานและ

สวนสาธารณะกว่า 3 แห่งคือ อุทธยานโฮ่วหล่ี สวนไว่ผู่ และสวนเฟิงหยวนหลูู่ตุน ภายใตธี้ม Discover 

GNP ซ่ึงหมายถึง 1. ระบบนิเวศน์ "สีเขียว" (Green)  2. ผลิตจากธรรมชาติ (Nature) 3. เขา้ถึง

ประชาชน (People) แบ่งออกเป็น 3 โซนหลกั คือ โซนแรก Houli Horse Ranch & Forest Park Area 

ศิลปะท่ีเกิดจากการร่วมกนัสรา้งระหว่างธรรมชาติและมนุษย ์ตลอดจนเขา้ใจถึงความส าคญัของการ

อนุรกัษ์ระบบนิเวศ โซนท่ีสอง Fengyuan Huludun Park แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของวฒันธรรมท่ีเป็น

มิตรกบัน ้าและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ิน โซนท่ีสาม Waipu 

Park Area เทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ท่ีจะน าไปประยุกต์ใชก้ับการพฒันาการเกษตรแบบสมาร์ท 

เพื่อพฒันาการเกษตรท่ีมีคุณภาพ โดยเน้นในเร่ืองของอาหารท่ีมีส่วนผสมปลอดสารพิษภายใตค้อน

เซปต์ Slow Food และ Slow Living อิสระให้ท่านเดินชมงานและเก็บภาพความประทับใจตาม

อธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ วัดจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery) หน่ึงในวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั 

และไดร้บักล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานท่ียิง่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากนครวาติกนั ประเทศ

อิตาลี และวดัมหายานท่ีธิเบต วดัจงไถฉานเป็นวดัพุทธนิกายมหายานถูกสรา้งขึ้ นในเดือนกนัยายน 

ปี ค.ศ.2000 เป็นวดัท่ีมีการออกแบบใหท้นัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั มีรูปทรงคลา้ยคนก าลงันัง่สมาธิ มี

ความสูงกว่า 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวิศวกรผูท่ี้ออกแบบตึกไทเป 101 ดว้ย

งบประมาณการสรา้งกว่าหมื่นลา้นบาท ตวัอาคารท าจากหินอ่อนและมีประดูทางเขา้ท าจากทองแดง

มีน ้าหนังถึง 200 ตนั เป็นสถานท่ีส าหรบัจาริกแสวงบุญของชาวไตห้วนั และยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์

ท่ีมีหอ้งเรียนหลายพนัหอ้ง รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ของอุปกรณ์ภายใน จนไดช่ื้อว่าเป็นวดัท่ีทนัสมยั

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก สิ่งหน่ึงท่ีคนไตห้วันมีความรูส้ึกศรัทธาในวันแห่งน้ีเป็นอย่างมากคือ ในปี 

1999 ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงท่ีเมืองหนานโถว บา้นเรือนและอาคารโดยรอบวดัไดร้บัความ

เสียหาย แต่วดัจงไถฉานไม่ไดร้บัความเสียหายเลย ภายนอกท่านสามารถเดินผ่านสะพานต่ออายุ ซ่ึง

มีความเช่ือกนัว่า เมื่อเดินผ่านจะสามารถสะเดาะเคราะหแ์ละต่ออายุใหย้ดืออกไปไดอ้ีก 3 ปี 

 



 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนู Ya Yuan (4) 

ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วัน 

ตั้งอยู่ในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั ตั้งอยู่สูงเหนือกว่าระดบัน ้าทะเล

ประมาณ 748 เมตร มีพื้ นท่ีทั้งหมดกว่า 5.4 ตารางกิโลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาสูงใหญ่ มี

ความสูงตั้งแต่ 600 - 2,000 เมตร สลบักนัไปจนเกิดเป็นวิวทิวเขาท่ีสวยงาม จนไดร้ับการขนาน

นามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั” จุดเด่นคือพื้ นน ้าสีฟ้าอมเขียวส่องประกายอย่างสวยงาม 

เมื่อมองในมุมสูง ทางดา้นฝัง่ตะวนัออกมีลกัษณะคลา้ยกบัพระอาทิตย ์และทางดา้นตะวนัตกจะคลา้ย

กับพระจันทร์เสี้ ยว โดยมีเกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นท่ีมาของช่ือ 

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา นอกจากทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงามแลว้ บริเวณรอบๆ ทะเลสาบยงัรายลอ้ม

ไปดว้ยวดัวาอารามน้อยใหญ่ท่ีสวยงามอีกหลายแห่ง สถานท่ีแห่งน้ีจึงนับเป็นแหล่งท่องเท่ียวสุดโร

แมนติกยอดนิยมของนักท่องเท่ียวทัว่โลกและคู่รกัชาวไตห้วนัเป็นอยา่งมาก 

จากน้ันน าท่านล่องเรือชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าคณะนมสัการพระอฐิัของพระ

พุทธเขา้ ณ วัดพระถงัซัมจัง่ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวีป เป็นอีกวดัหน่ึงท่ีตอ้งมาเยือนหากไดม้าท่ี

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา วัดน้ีมีรูปป้ันพระถังซัมจัง๋ใหน้มสัการ อีกทั้งมีวิวทะเลสาบท่ีสวยงาม และ

พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงประวัติของพระถังซ าจัง๋ ภายในวัดมีบรรยาการท่ีสวย เงียบสงบ สิ่งท่ีไม่ควร

พลาดเมื่อมาเยอืนถึงถ่ินน้ันก็คือ ไข่ตม้ใบชา ซ่ึงถือเป็นของทานเล่นท่ีไม่ควรพลาดและเป็นท่ีนิยมใน

หมู่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) นักท่องเท่ียวชาวไทยนิยมเรียกว่า วัดกวนอู 

ตั้งอยู่ดา้นเหนือของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นวดัศกัด์ิสิทธอ์ีกแห่งหน่ึงของไตห้วนั สถาปัตยกรรม

การออกแบบของวิหารและการเลือกใชส้ีจะคลา้ยคลึงกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมืองปักกิ่ง 

ประเทศจีน ดา้นหน้าทางเขา้วัดจะมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน 

ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้ อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่ง

ความซ่ือสตัย ์ประชาชนชาวไตห้วนันับถือองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอย่างมากเพราะมีความเช่ือว่าเทพ

เจา้กวนอเูป็นภาคหน่ึงขององคเ์ง็กเซียนฮ่องเตท่ี้จุติลงมาโปรดสตัว ์เช่ือกนัว่าบารมีของท่านสามารถ

ขจดัภูตผีปีศาจ คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละช่วยหนุนใหก้ิจการเจริญรุ่งเรือง  

น าคณะท่าน ชิมชาอู่หลง ชาไตห้วนัแท้ๆ  ท่ีจะนิยมปลูกกนัมากทางแถบอารีซัน ดว้ยสภาพอากาศ

บนพื้ นท่ีสูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีน่ีท าใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อม และพนัธุช์าของท่ีน่ียงั



 

เป็นพนัธุช์าท่ีน ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกดว้ย อิสระชิมชาและเลือก

ซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองซีโถว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึง น าท่านชม หมู่บา้นปีศาจ 

(Xitou Monster Village) ถูกสร้างขึ้ นมาตั้งแต่ปี 2011 เป็นหมู่บ้านเล็กๆ การออกแบบและ

สถาปัตยกรรมจะเป็นสไตลญ่ี์ปุ่ น ประดับตกแต่งดว้ยบรรยากาศปีศาจแบบญ่ีปุ่ น อีกทั้งยงัมีป่าสนท่ี

เมื่อเดินเขา้ไปแลว้จะเต็มไปดว้ยโทริอิ (Torii) สญัลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของญ่ีปุ่ น หรือเสาประตูสีแดง

มากมายตั้งเรียงล าดบัตามขั้นบนัไดอย่างสวยงาม ไตห้วนัและญ่ีปุ่ นมีความเกี่ยวพนักนัมายาวนาน 

ดงัน้ันจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีประเทศน้ีจะมีวฒันธรรมหรือสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสรา้งบางอยา่งคลา้ย

กับประเทศญ่ีปุ่ น ภายในมีโรงแรมท่ีพกัและรา้นคา้มากมาย เช่น รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก

ต่างๆ อาหารและขนมจะถูกออกแบบมาใหเ้ขา้กบับรรยากาศของหมู่บา้น รวมถึงการแสดงและมาส

คอตประจ าหมู่บา้น ท าใหนั้กท่องเท่ียวรูส้ึกต่ืนเตน้และแปลกใหม่เมื่อไดไ้ปเยอืนหมู่บา้นแห่งน้ี   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

ที่พกั โรงแรม Shanlinxi Hotel หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 
 

วนัที่สาม      ชมใบไมเ้ปล่ียนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง - อาณาจกัร E-DA World - Countdown 

เขา้สูปี่ 2019 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านออกเดินทางไปสมัผสักบัความสวยงามของธรรมชาติ ณ อุทยาน

ซานหลิงซี (Shanlinxi Forest Recreation Area) ตั้งอยู่ในเขตจูซานของมณฑลหนานโถว โดดเด่น

ดว้ยอากาศสดช่ืนเย็นสบายตลอดปีเพราะตั้งอยู่บนพื้ นท่ีสูงกว่า 1 ,600 เมตรจากระดับน ้าทะเล  มี

ภูมิทัศน์เปล่ียนไปตลอดฤดูสี่ฤดู ชมทุ่งดอกทิวลิปในเดือนมกราคม ดอกพีโอนีบานสะพรัง่ในเดือน

เมษายน ฤดูใบไมร่้วงยงัมีใบเมเป้ิลเปล่ียนเป็นสีแดงใหเ้ห็นหลากหลายจุด ท่านจะสามารถชมใบไม้

เปล่ียนสีสวยท่ีสุดไดใ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธนัวาคม นอกจากอากาศท่ีเย็นสบายสด

ช่ืนตลอดทั้งปีแลว้ ท่ีน่ียงัมีความอัศจรรยข์องธรรมชาติมากมายรอใหเ้ยี่ยมชม ในอุทยานแห่งน้ีมี

เสน้ทางใหเ้ลือกเดินมากมายตามความถนัดและความสนใจ มีตั้งแต่เสน้ทางสั้นๆ ประมาณ 220 

เมตรไปจนถึง 2,000 เมตร ใชเ้วลาเดินประมาณ 20 นาที ถึง 1 ชัว่โมง เสน้ทางส่วนใหญ่จะเป็น

ขั้นบนัไดและไมปัูตามทางไปตลอด ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีมีอายุกว่า 40 ปี 



 

ความยิ่งใหญ่ของน ้าตก ซ่ึงมีความสูงถึงกว่า 116 เมตร ไดร้บัการโหวตว่าเป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดของ

ไตห้วนัเขตกลาง มีกระแสน ้าท่ีไหลผ่านบางช่วงเป็นกระแสน ้าวน ท่ีกดักร่อนลึกเขา้ไปยงัเน้ือหิน ท า

ใหเ้กิดเป็น Blue Hole ถือเป็นอีกหน่ึงความงาม ความแปลกตาท่ีสรา้งสรรค์โดยธรรมชาติ และ

อุทยานแห่งน้ียงัเต็มไปดว้ยดอกไมส้ีสวยนานาพันธุ ์ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิป ดอกทอ้ ดอกโบตัน๋ หรือ

ดอกไฮเดรนเยยีร ์อิสระใหท่้านชื่นชมธรรมชาติและเก็บภาพความสวยงามไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูอาหารจนี (7) 

ออกเดินทางสู่เมืองเกาสง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที 

เมืองเกาสง ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องเกาะไตห้วัน มีพื้ นท่ีกวา้งกว่า 150 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมี

ประชากรประมาณ 2.7 ลา้นคน เป็นหมู่บา้นชาวประมงเก่าแก่ทางประวติัศาสตร ์ในสมยัท่ีอยูใ่นการ

ปกครองของญ่ีปุ่ น หมู่บา้นแห่งน้ีมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ไตห้วัน เกาสงไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วในฐานะเมืองท่า ฐานทัพเรือ และแหล่ง

อุตสาหกรรมการผลิต การกลัน่น ้ามนั การขนส่ง ท่าเรือสมยัใหม่ โรงงานต่างๆ และเป็นศูนยก์ลาง

อุตสาหกรรมการต่อเรือของไตห้วนัเพราะเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยความ

เป็นมาอย่างยาวนานหลายรอ้ยปี เกาสงจึงเป็นเมืองท่าท่ีเต็มไปดว้ยสีสนัจากผูค้น สถาปัตยกรรม

อาคารบา้นเรือน และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ไม่ว่าใครท่ีไดม้าเยือนลว้นแลว้แต่หลงเสน่ห ์และตก

หลมุรกัเมืองแห่งน้ีไม่รูลื้ม  

   

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ อาณาจกัร E-DA World แหล่งรวบรวมสิ่งอ านวยความสะดวกไวม้ากมายบนเน้ือท่ี

กว่า 600 ไร่ เช่น หา้งสรรพสินคา้ สวนสนุก โรงเรียน มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล โรงแรม เป็นตน้ 

จนเปรียบไดว้่าเป็นเมืองขนาดเล็กและเป็นแหล่งเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวท่ีส าคญั การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายในเป็นการจ าลองเมืองในฝันสไตลยุ์โรป สรา้งบรรยากาศแปลงใหม่ จนสามารถ

ดึงดูดนักท่องเท่ียวเขา้มาไดอ้ยา่งมากมาย  

 ไฮไลทค์ือ E-DA Theme Park สวนสนุกขนาดใหญ่ในธีมทะเลอีเจียนของต านานกรีกโบราณ เป็นสวน

สนุกท่ีมีเคร่ืองเล่นมากมายใหท่้านไดย้อ้นวยัเด็ก และเมื่อเดินเขา้ไปท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัมาสคอต 

E-DA ท่ีมารอตอ้นรับท่านอย่างอบอุ่น ภายในสวนสนุกแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ เมืองโบราณ เมือง

ภูเขาซานโตรินี และปราสาทโทรจัน รับรองไดว้่าท่านจะไดร้ับความสนุกเพลิดเพลินและความ

ประทบัใจมากมายไปกบัสวนสนุกแห่งน้ี 



 

 เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง E-DA Outlet Mall เอาทเ์ลตมอลลข์นาดใหญ่ในเมืองเกาสง และเป็นหน่ึง

ในเอาทเ์ลตท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก บนพื้ นท่ีประมาณ 58,000 x 3.3 ตารางเมตร ตั้งอยูก่ลางอาณาจกัร   E-

DA World ความโดดเด่นท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมากคือ เพดานของอาคารไดถู้กออกแบบไวเ้ป็นพิเศษ

จ าลองบรรยากาศบนทอ้งฟ้าไวอ้ย่างสวยงาม เมื่อมองขึ้ นไปจะรูส้ึกเหมือนกบัว่ามองทอ้งฟ้าอยูจ่ริงๆ 

เอาทเ์ลตมอลลแ์ห่งน้ีเป็นแหล่งรวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัทัว่โลกกว่า 700 แบรนด ์เช่น Calvin Klein, 

DKNY, Gucci, TOD’s, Tommy Hilfiger และอีกมากมาย ท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคากนัตลอดทั้งปี 

ชั้นล่างมีลานสเก็ต และดา้นบนของอาคารเอาทเ์ลตมี ชิงชา้สวรรค ์(E-DA Ferris Wheel) ขนาดใหญ่

กว่า 85 เมตร 40 ตูท่ี้นัง่ ตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลาง อาณาจกัร E-DA World ดว้ยความสูง 230 เมตร

เหนือระดบัน ้าทะเล เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในไตห้วนัอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูอาหารไทย (8) 

  หลงัรบัประทานอาหาร ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัแสงสีเสียงของวนัสิ้ นปี 2018 ณ อาณาจกัร E-DA World ท่ี

มีการจัดแสดงไฟท่ีสวยงาม รวมถึงเวทีการแสดงต่างๆ ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการ

เตรียมพรอ้มตอ้นรบัศกัราชใหม่ และรวม Countdown เขา้สูปี่ 2019 ไปพรอ้มกนักบัชาวไตห้วนัและ

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีหลัง่ไหลเขา้มาร่วมงานอยา่งหนาแน่นเพื่อร่วมงานปีใหม่ระดบัชาติและชมการ

แสดงดอกไมไ้ฟท่ียิง่ใหญ่และสวยงามอีกแห่งหน่ึงของไตห้วนั 

ที่พกั  โรงแรม Golden Pacific Hotel Kaohsiung หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

HAPPY NEW YEAR 2019 

วนัท่ีสี่     พทุธสถานฝอกวงซนั (Fo Guang Shan Temple) - ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium) –  

 ศูนยศิ์ลปะทา่เรือหมายเลขสอง – โดมแห่งแสง – ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

  น าท่านเดินทางสกัการะ พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) วัดในพระพุทธศาสนา

นิกายมหายาน เป็นท่ีรูจ้กักนัดีในหมู่ชาวพุทธทัว่โลก ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1967 ดว้ยเงินบริจาคว่า

หมื่นลา้นบาท เป็น 1 ใน 4 ของวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วัน ภายในวัดมีพระเจดีย์ 8 องค์ เท่ากับ

อริยมรรคมีองค ์8  มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ ดว้ยความสูงกว่า 33 เมตร ท าใหเ้ป็น

พระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดในไตห้วนั บริเวณโดยรอบรายลอ้มไปดว้ยพระพุทธรูปกว่า 480 องค ์รวมถึงมี

พิพิธภณัฑ ์สถาบนัการศึกษา ทั้งธรรมะศึกษาและวิชาชีพทัว่ไป ก าแพงวดัถูกวาดภาพไวห้ลากหลาย 



 

ทั้งภาพทิวทศัน์ เซียน นักบวช พระสงฆ ์ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบา้น สถานท่ีแห่งน้ีมุ่งเน้นงานดา้น

การศึกษาและช่วยเหลือสงัคม มีแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความกา้วหน้า ผูม้ีคุณธรรม

และความสามารถมาเป็นผูด้ าเนินงาน เพื่อท าใหเ้กิดประโยชน์สุขของสงัคมมากท่ีสุด ตามหลกัท่ีได้

ตั้งไวว้่า “พุทธศาสนาของโลกมนุษย”์ 

น าท่านเดินทางสู่ ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium) เป็นศูนยเ์คร่ืองประดับท่ีท าจากเจอรเ์มเนียม 

เพื่อสุขภาพ ช่วยเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเน้ือ ปวดขอ้ และ

ยงัสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ไดอ้ีกดว้ย เจอร์เมเนียมถือ

เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ันยงัม ีหยกไตห้วนั (หยก

ตาแมว) และปะการงัแดง ท่ีเป็นของฝากขึ้ นช่ือของไตห้วนัและเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในเอเชีย 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนู Hakka Food (10) 

 น าท่านเดินทางสู่ ศูนยศิ์ลปะท่าเรือหมายเลขสอง (Pier 2 Arts Center) ศูนยก์ลางในการพฒันา

งานหตัถกรรมเชิงสรา้งสรรคข์องไตห้วนั เดิมเป็นเพียงคลงัสินคา้เก่าในบริเวณท่าเรือหมายเลขสอง    

ท่ีถูกปิดและท้ิงรา้งมาเป็นเวลานานหลายปี จนในปี ค.ศ. 2000 มีการจุดพลุเฉลิมฉลองวนัชาติของ

ไตห้วันบริเวณท่าเรือ ดว้ยท าเลท่ีมีพื้ นท่ีค่อนขา้งกวา้งเหมาะกับการพัฒนาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

สถานท่ีแห่งน้ีจึงถูกจับตามองเพราะมีความพิเศษในเร่ืองของท าเลท่ีตั้ง ประกอบกับในขณะน้ัน 

แนวคิดการพฒันาสวนศิลปวฒันธรรมเชิงสรา้งสรรค์ก าลังเป็นท่ีนิยมในไตห้วนั จึงมีการวางแผน

พฒันาท่าเรือแห่งน้ี ต่อมาไม่นานท่าเรือหมายเลขสองไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวริมทะเลขนาดใหญ่ 

คลงัเก็บสินคา้เก่าไดก้ลายมาเป็นศูนยร์วมผลงานทางดา้นศิลปะ ผนังของคลงัเก็บสินคา้ถูกวาดงาน 

กราฟิติไวอ้ย่างสวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก โดยรอบมีผลงานประติมากรรมตั้งอยู่

มากมาย บริเวณน้ันยงัถูกจดัใหเ้ป็นเขตถนนคนเดิน มีการจดัไฟบนถนนเพื่อเพิ่มแสงสว่างยามค า่คืน 

ขา้งทางมีรา้นคา้ คาเฟ่ตั้งเรียงรายอยูต่ามถนน และมีตลาดนัดแฟชัน่ ของมือสอง และของท ามือทุกๆ

วันอาทิตยอ์ีกดว้ย นอกจากน้ันยงัมีการท าเสน้ทางจักรยานซีหลิน ทอดไปตามแนวท่าเรือ ท าให้

นักท่องเท่ียวสามารถเลือกกิจกรรมท่องเท่ียวพกัผ่อนไดต้ามใจชอบ 

 

 

 

 

 

แวะถ่ายรูปกับ โดมแห่งแสง (Dome of Light Formosa Boulevard) เป็นโดมกระจกสีแกว้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใตดิ้น MRT Formosa Boulevard Station โดดเด่นดว้ยศิลปะ

บนกระจกหลากสีจ านวนกว่า 4,500 ชิ้ น ถ่ายทอดเร่ืองราวการเกิดของชีวิตมนุษยผ่์านกระจกสี แบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน คือ ดิน น ้า แสง และไฟ กลายเป็นงานศิลปะใจกลางสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดใน



 

โลก ถูกออกแบบโดย Narcissus Quagliata ศิลปินชาวอิตาลี ใชเ้วลาก่อสรา้งโดมน้ีนานถึง 4 ปี และ

สถานนีรถไฟฟ้าใตดิ้นแห่งน้ียงัเป็นหน่ึงในสถานีท่ีสวยท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ถือเป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์อง

เมืองเกาสงท่ีมาแลว้ไม่ควรพลาด 

ออกเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง (Ruifeng Night Market) ตลาดไนทม์ารเ์ก็ตท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในเมืองเกาสง ตลาดกลางคืนแห่งน้ีถูกเปิดมาแลว้กว่า 20 ปี มีสินคา้มากมายหลายชนิดใหท่้าน

ไดเ้ลือกซ้ือ เช่น เสื้ อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเล่น ของสะสมต่างๆ เป็นตน้ รา้นคา้ส่วนใหญ่จะเป็น

รถเข็นและแผงลอยมากกว่าพนัรา้นคา้ สิ่งหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นคือ รา้นอาหาร ของกินเล่น และคา

เฟ่น่ารกัๆ ใหท่้านไดเ้ลือกชิมและเพลิดเพลินไปกบัเมนูอาหารท่ีมีความหลากหลายและราคาไม่แพง 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูซีฟู๊ดไตห้วนั (11) 

ที่พกั  โรงแรม Golden Pacific Hotel Kaohsiung หรือเทียบเทา่  

วนัท่ีหา้    เจดียเ์สือและเจดียม์ังกร (Dragon Tiger Pagodas) – แวะชิมขนมพายสับปะรด – ท่าอากาศ

ยานนานาชาตเิกาสง - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

น าท่านเดินทางสู่ เจดียเ์สือและเจดียม์ังกร (Dragon Tiger Pagodas) ตั้งอยู่ในทะเลสาบดอกบวั 

ดา้นหน้าของวดัฉือจี้  (Ciji Temple) เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเมืองเกาสง มีลกัษณะ

เป็น เจดียส์ูง 7 ชั้น สองเจดียต์ั้งอยู่คู่กนั มีรูปป้ันเสือและมงักรก าลังอา้ปากกวา้งอยู่ดา้นหน้าของ

เจดีย ์เจดียแ์ห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นท่ีระลึกเเก่เทพเจา้กวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจา้เเห่งความซ่ือสตัย ์โดย

เช่ือกนัว่า ถา้ไดเ้ดินเขา้ทางปากมงักรและทะลุออกทางปากเสือ จะเปล่ียนความโชครา้ยกลายเป็น

ความโชคดี ปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัว ภายในเจดียม์ีภาพวาดเร่ืองราวต่างๆ ตามความเช่ือของ   

ลทัธิเต๋า และยงัสามารถขึ้ นบนัไดไปยงัดา้นบนของเจดียเ์พื่อชมวิวทะเลสาบท่ีสวยงามไดอ้ีกดว้ย 

  น าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสบัปะรด ขนมท่ีถือไดว้่ามีแหล่งก าเนิดมาจากเกาะไตห้วนั เน้ือแป้งหอม

เนยห่อหุม้แยมสบัปะรด รสชาติมีความหวาน และความมนัของเนยเล็กน้อย ผสมกบัรสเปร้ียวของ

สบัปะรด ท าใหม้ีรสชาติท่ีกลมกล่อมจนเป็นท่ีนิยม ดว้ยรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณไ์ม่เหมือนใคร ท าให้

ขนมพายสบัปะรดเป็นขนมท่ีขึ้ นช่ือของเกาะไตห้วนั ไม่ว่าใครท่ีไดม้าเยอืนก็ตอ้งซ้ือเป็นของฝากติดมือ

กลบับา้น นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้ ยงัมีขนมอีกมากมายใหเ้ลือกชิมและเลือกซ้ือ เช่น ขนมพระ

อาทิตย ์ขนมพายเผือก เป็นตน้ อิสระใหทุ้กท่านเดินเลือกซ้ือขนม 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูอาหารจนี (13) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง  

15.20 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน             

THAI SMILE AIRWAYS เที่ยวบินท่ี TG2689 

17.50 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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



 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ที่ไม่ตอ้งการตัว๋เครื่องบิน 23,888 บาท** 

* ทา่นใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งน้ีเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ  

การเมือง สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมาย

ของประเทศไตห้วันสามารถใหบ้ริการวันละ 10 ชัว่โมงมิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็น

ผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

✓ ค่าเบี้ ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิ

บารใ์นหอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนั กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางไตห้วนัได้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสั้นในประเทศไตห้วนัไม่

เกิน 30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก ์คนขบัรถ 200 NTD/ทา่น/วนั หรือรวมเป็นเงิน 1,000 บาท ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่

ความพึงพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เดินทางข้ึนต า่ 32 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทจะแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหน้า  

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

1. มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนั

เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

2. ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 



 

3. หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหล้กูคา้ท่านอื่นท่ีรออยู่ 

4. หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงื่อนไข 

5. เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้

ระบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

6. กรุณาส่งส าเนาการโอนเงินในแต่ละส่วน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์หรืออีเมล ์ 

7. ระบรุายช่ือส ารองท่ีนัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นช่ือพรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการ

เดินทางท่องเท่ียวทริปใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

มาให ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล 

และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งสิ้ น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และเหลือหน้ากระดาษอยา่ง

ต า่ 2 หน้าหากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออก

เดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกัน

ระหว่างทา่นลกูคา้และบริษทั 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 32 ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกบิน การประทว้ง การนัด

หยุดงาน การก่อการจลาจล ภยัธรรมชาติ การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  

5. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับบริษัทแลว้ ทางบริษัทจะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทอยา่งนอ้ย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 



 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ี

ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง TRIPLE ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สิทธ์ิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถใน

การบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อใหไ้ด้ท่องเท่ียวตาม

โปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนัสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมงในวนัน้ันๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน

โปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์................................................................................. วนัเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสือเดินทาง เรียงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื่นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสวิรตั 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง่ือนไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
 

 

ลงช่ือ.............................................................ผูจ้อง 

 

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

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


