


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	เมืองเถาหยวน	-	สนามบินเถาหยวน	-	เมือง
ไถจง	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	YUAN-DE
HOTEL	หรือเทียบเทา

2 หมูบานสายรุง	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-	วัดเห
วินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	วัดจงไถซานซื่อ	-	เมืองเจียอี้

พักที่	SANKAI	KAN
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 อุทยานแหงชาติอาลีซัน	-	รถไฟโบราณสูอุทยานอาลีซัน	-	เมืองเกา
สง	-	ลิ่วเหอไนทมารเก็ต

พักที่	CHATEAU	DE
CHINE	KAOHSIUNG
HOTEL	หรือเทียบเทา

4 วัดฝอกวงซัน	-	เจดียเสือมังกร	-	ศาลาฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง
-	รถไฟหัวจรวด	-	FORMOSA	BOULOVARD	-	ไทเป	-	ออนเซน

พักที่	NEW	TAIPEI
HOTSPRING	หรือ
เทียบเทา

5 ตึกไทเป	101	-	รานเหวยเกอ	/	รานพายสับปะรด	-	อนุสรณเจียงไค
เช็ค	-	มิตซุย	เอาทเล็ต	-	สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

23	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿25,900
฿24,900 ฿25,900	฿24,900 ฿25,900	฿24,900 ฿5,500

30	พ.ค.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿25,900
฿24,900 ฿25,900	฿24,900 ฿25,900	฿24,900 ฿5,500

25	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿6,000

8	ส.ค.	61	-	12	ส.ค.	61 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿6,000

3	ต.ค.	61	-	7	ต.ค.	61 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿5,500

10	ต.ค.	61	-	14	ต.ค.	61 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿6,000



ชวงเชา
05.30	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	แถว	S	ประตู	9	สายการบิน	CHINA	AIRLINESมี

เจาหนาที่คอยตอนรับ	และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง	เช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน

08.35	น.	เหินฟาสู	เมืองเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	โดยสายการบิน	CHINA	AIRLINES	เที่ยวบินที่
CI838	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ใชระยะเวลาบินประมาณ	4	ชัว่โมง)

ชวงบาย
13.15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	(เวลาที่ประเทศไตหวันเร็ว	กวา

ประเทศไทย	1	ชั่วโมง)	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว	รับกระเปาสัมภาระ

จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู	เมืองไถจง	เมืองที่ใหญอันดับ	3	ของไตหวัน

จากน้ันนําทานเพลิดเพลิน	ชอป	ชิม	ชิล	ไปกับ	ฟ งเจีย๋	ไนทมารเก็ต	ตั้งอยูที่เมืองไถจง	บริเวณใกลมหาวิทยา
ลัยฟ งเจีย๋	โดยตลาดแหงน้ีถือไดวาเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวัน	มีของขายมากมายใหทุกทานไดชอป
ป้ิงกันอยางจุใจ	ไมวาจะเป็น	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องสําอางค	อีกทั้งอาหารทองถิ่น	หรืออาหารนานาชาติ
แบบ	Street	Food	มากมายที่ดึงดูดนัดทองเที่ยวใหเขามาชิม	ลิ้มรสของความอรอย	และที่สําคัญและพิเศษสุดๆ
ตลาดแหงน้ีน้ันมีสินคาแบรนดที่มักจะลดราคาไดอยางถูกสุดๆ	อยางเชน	ONITSUKA	TIGER	ลดราคาเยอะที่สุด
และมีแบบใหเลือกมากที่สุดในไตหวัน

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ณ	ตลาดฟ งเจีย๋	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทาน

พักที	่YUAN-DE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทศมณฑลเถาหยวน	เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมือง
หลวงชื่อ	เถาหยวนซิตี้



เครื่องลําใหญมีจอทุกทีน่ัง่

บริการอาหารบนเครื่อง	ไป-กลับ

น้ําหนักกระเป าสูงสุด	30	กก.

อิสระอาหารคํ่า	ณ	ตลาดฟ งเจีย๋

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	พักที่	YUAN-DE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานเดินทางไปยัง	หมูบานสายรุง	หรือ	Rainbow	Village	เป็นหมูบานที่ถูก	วาดลวดลายตางๆ	ดวยสี
สันสดๆหลากสีมากมาย	ไมวาจะเป็นตามผนัง	หรือกําแพงของ	หมูบาน	ซึ่งในลวดลายน้ันมีทั้งเป็นตัวหนังสือ	รูป
การตูน	หรือรูปอื่นๆที่ฝีมือคลายกับของเด็ก	เป็นคนวาด	แตโดยรวมแลวภาพเหลาน้ีเมื่อมองดูแลวกับมีความ
ลงตัวใหความสวยงาม	โดย	เรื่องเหลาความเป็นมาวากันวา	หมูบานแหงน้ีถูกสรางเพื่อเป็นที่อยูอาศัยของ
ทหารผานศึก	หรือผูลี้ภัยของพรรคกกมิน	ศึกสภาพหมูบานในตอนน้ันไมไดนาอยูในสมัยปัจจุบัน	ไดมีการ	รื้อ
ถอน	ซึ่งในระหวางที่ไดมีการรื้อถอนน้ัน	ไดมีนายทหารเกา	ชื่อวา	Huang	Yung-fu	ไดทําการวาดลวดลายตางๆ
ขึน้มา	เมื่อสถานที่น้ีมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกลเคียงมาพบเจอไดมีการพูดกันตอไปเรื่อยๆ	ทําใหสถานที่แหง
น้ีมีชื่อเสียง	จนรัฐบาลประกาศใหเป็นพื้นที่อนุรักษ	ปัจจุบันจึงหลายเป็นสถานที่ทองเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง

จากน้ันเดินทางสู	ทะเลสาบสุริยันจันทรทรา	ลงเรือสําหรับคณะเพื่อ	ลองทะเลสาบสุริยัน	–	จันทรา	ซึ่ง
เป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดัง	และเป็นที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว	อีกแหงของชาวไตหวัน	โดยบริเวณ
รอบๆ	ทะเลสาบแหงน้ีมีจุดทองเที่ยวที่สําคัญมากมาย	และทะเลสาบแหงน้ียังมีความยาวถึง	33	กิโลเมตร



จากน้ันนําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก	ณ	ทะเลสาบแหงน้ี	อีกทั้งนําคณะนมัสการ
พระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ที่	วัดพระถังซัมจัง๋	ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป	รวมถึงของกินที่พลาดไมไดเมื่อใครไดมา
เยือนยังทะเลสาบสุริยัน	–	จันทรา	น่ันคือ	ไขตมใบชา	ซึ่งถือเป็นของกิน	หรือของทานเลนที่เป็นที่นิยมในหมูนัก
ทองเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน	–	จันทรา	ถือไดวาไมวาใครก็ตองลิ้มลอง

จากน้ันนําทุกทานสักการะบูชาสิ่งศักดิส์ิทธิ	์ณ	วัดเหวิน่หวู	เพื่อสักการะศาสดาขงจือ๊เทพเจาแหงปัญญา	เทพ
กวนอู	และเทพเจาแหงความซื่อสัตย	รวมถึงสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูดานหนาของวัด	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลาน
เหรียญไตหวัน

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูบุฟเฟ ตชาบูไตหวัน

ชวงบาย
จากน้ันนําทุกทานเที่ยวชม	วัดจงไถซานซื่อ	ซึ่งถือวาเป็นวัดที่ใหญที่สุดในโลก	โดยมีงบประมาณในการสราง

กวาหมื่นลานบาท	ซึ่งมีความสูง150	เมตร	โดยที่วัดแหงน้ีไดถูกออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับที่เป็นคน
ออกแบบตึกไทเป	101	ซึ่งสามารถออกแบบโครงสรางออกมาไดอยางแข็งแรงมาก	นอกจากน้ียังมีเหตุการณ
สําคัญเกิดขึน้ที่ทําใหวัดแหงน้ีมีชื่อเสียงโดงดังน่ันคือ	ในปี	ค.ศ.	1999	ไดเกิดเหตุการณแผนดินไหวอยางรุนแรงที่
เมืองหนานโถว	ทําใหพสุธาแยก	และเกิดธรณีสูบกลืนกินหมูบานหายไป	ยกเวน	วัดจงไถซานซื่อที่ยืดหยัด	และ
ไมไดรับผลกระทบใดๆทั้งสิ้น	ทําใหวัดแหงน้ีสรางความศรัทธาใหกับชาวไตหวันเป็นอยางมาก	อีกทั้งวัดจงไถ
ซานซื่อยังมีหองเรียนกวา	1,000	หอง	เพื่อใหพระสงฆไดศึกษาพระธรรม	ทั้งน้ีพาทุกทานสักการะสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่
อยูภายในวัด

หลังจากน้ันนําคณะเดินทางสู	เมืองเจีย่อี้	เพื่อพักผอนเตรียมเดินทางสูอุทยานอาลีซานในวันรุงขึน้

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิน่

พักที	่SANKAI	KAN	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

Cai	Hong	Juan	Village	แตกอนเพื่อใชเป็นที่อยูอาศัยชั่วคราวสําหรับทหาร
ปัจจุบันหมูบานแหงน้ีไดกลายเป็นฮอตสปอตสําหรับการทองเที่ยว	โดยชื่อ
เสียงของหมูบานสายรุงแหงน้ีเริ่มตนขึน้เมื่อ	หวง	หยุง	ฝู	(Huang	Yung-fu)
ทหารผานศึกที่ไดสรางภาพวาดที่ถือเป็นสวนหน่ึงของภูมิทัศนทางวัฒนธรรม
ที่สวยงาม	และสรางความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบานหลัง
หน่ึงไปสูบานอีกหลายๆหลังในเขตหมูบานสายรุง	โดยภาพวาดสวนใหญจะ
เกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี,	พืชสัตว	และรายการอื่น	ๆ	เชนนก,	กระบือ
และคนพื้นเมือง	เป็นตน

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานที่สําคัญคือ	เจดีย	หรือ	ถะ	ซึ่งมีตํานานเลาขานกันวา
พระถังซัมจัง๋ไดสรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงที่มีหานป าตกลงมา	รวมไปถึง
ใชพระเจดียเป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีรที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย



วัดเหวินอู	หรือ	วัดกวนอู	เป็นวัดศักดิส์ิทธิอ์ีกแหงของไตหวัน	ซึ่งภายในจะเป็น
ที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปัญญา	และเทพกวนอูเทพเจา
แหงความซื่อสัตย	เป็นที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน	รวมถึงสิงโตหินออน	2
ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูบุฟเฟตชาบูไตหวัน

วัดจงไถซานซื่อ	เป็นวัดที่ติด	1	ใน	3	วัดที่ใหญที่สุดในโลก	เป็นศูนยรวมความ
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไตหวัน	เคยเกิดแผนดินไหวรุนแรงที่เมือง
หนานโจว	อาคารโดยรอบวัดไดรับความเสียหายอยางหนัก	แตตัววัดจงไถฉาน
ซื่อกลับไมไดรับความเสียหายเลย	ทําใหประชาชาวไตหวัน	เกิดความศรัทธา
มากยิ่งขึน้

เมืองเจียอี้	ตั้งอยูบนที่ราบทางตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน	เดิมถูกเรียกวา
"คากิ"	สามารถเดินทางไปอุทยานแหงชาติอาลีซันไดโดยผานเมืองน้ี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิ่น

	พักที่	SANKAI	KAN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําคณะเดินทางสู	อุทยานฯ	อาลีซาน	ระหวางทางทานจะไดชมวิวไรชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขา
นอยใหญอันสวยงาม

จากน้ันพาทานแวะชิมชาอาลีซานที่	รานใบชาไตหวัน	พบชาที่ขึน้ชื่อที่สุดของไตหวัน	มีรสชาติหอม	มี
สรรพคุณชวยละลายไขมัน	ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ําทะเล	และเป็นของ
ฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก	จากน้ันเดินทางตอสูอุทานแหงชาติอาลีซาน

บริการอาหารกลางวัน	ภายในอุทยานฯ	อาลีซาน

ชวงบาย
หลังอาหารกลางวันนําทานชมจุดทองเที่ยวสําคัญตางๆภายในอุทยานฯ	อาลีซาน	ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความ

สวยงาม	และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน	อุทยานฯ	อาลีซาน	เป็นอุทยานที่มีสวยงาม	มีความสมบูรณของ
ธรรมชาติอยูมาก	และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน	ใหทานเดินชมดื่มดํ่ ากับธรรมชาติของป าศักดิส์ิทธิอ์าลีซันโดย
ตลอดเสนทางทานจะไดสัมผัสกับกับตนสนสูงชัน	อายุกวา	1,000ปี	ซากตนไมโบราณรูปรางแปลกตา	และตนไม
นานาพันธุ



จากน้ันนําทาน	นัง่รถไฟโบราณ	กลับลงสูสถานนีรถบัส	และเดินทางไปยัง	เมืองเกาสง	ซึ่งเดินทางโดยรถ
โคชปรับอากาศ	ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง	เมืองเกาสง	ถือวาเป็นเมืองทาสําคัญของไตหวัน
เป็นเมืองใหญอันดับที่	2	ของไตหวัน	ซึ่งตั้งอยูทางตอนใตของไตหวัน

จากน้ันใหทุกทานไดอปป้ิง	พรอมชิมอาหารทองถิ่นที่	Liuhe	Night	Market	ตลาดกลางคืนที่ดังที่สุดในเมือง
เกาสง	ถือไดวาเหลานักชอปหามพลาดเลยทีเดียว	เพราะทีน่ีมีขายทั้งอาหาร	เครื่องดื่ม	คาเฟ 	ของเลน	ของสะสม
ของฝาก	ของที่ระลึก	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	หรือขาวของเครื่องใชตางๆ	โดยเฉพาะที่พลาดไมไดเลยเมนูอาหาร
ทะเลทองถิ่นที่ไมวาใครเห็นเป็นตองลิ้มลองรสชาติถึงความสดใหมของอาหารทะเล	เน่ืองจากเกาสงเป็นเมืองทา
ที่ติดทะเล

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	ณ	Liuhe	Night	Market

พักที	่CHATEAU	DE	CHINE	KAOHSIUNG	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อุทยานแหงน้ีอยูบนภูเขาที่สูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ	2,700	เมตร	ภายใน
อุทยานเป็นจะเป็นป าดิบชื้น	มีชื่อเสียงในการชมพระอาทิตยขึน้ในยามเชา
พรอมดูทะเลหมอก	และสามารถน่ังรถไฟชมธรรมชาติไดอีกดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ภายในอุทยานฯ	อาลีซาน

รถไฟโบราณ	ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ป ุนทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว	และ
ยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู	1	แหงใน	3	แหงของโลก	เพื่อเดินทาง
ขึน้ไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชมความงดงามของพระอาทิตยขึน้จาก
ขอบฟาหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไตหวัน	มีวิวทิวทัศนเป็นทะเลหมอกและ
ขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยูบนพื้นแหงสรวง
สวรรค

เป็นเมืองใหญที่สุดอันดับที่สี่ของไตหวันและตั้งอยูในทิศใตของเกาะไตหวัน	ยัง
เป็นศูนยกลางสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิต	การกลั่นน้ํามัน	การขนสง	และ
เป็นเมืองทาเรือที่สําคัญ	เกาสงเป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมการตอเรือของ
ไตหวันเพราะทาเรือของเกาสงเป็น	1	ใน	4	ของทาเรือที่ใหญที่สุดของโลก	เกา
สงยังเป็นเมืองที่สวยงามและมีชื่อเสียงในดานทิวทัศนที่งดงามและเป็นสถานที่
เหมาะสําหรับการทองเที่ยว

ลิ่วเหอไนทมารเก็ต	(Liuhe	Night	Market)	เป็นตลาดกลางคืน	ชื่อดังที่สุดของ
เมืองเกาสงที่มีขายทุกสิ่งอยาง	ตั้งแต	ของกินเลน	อาหาร	เครื่องดื่ม	คาเฟ 	ของ
เลน	ของสะสม	ของฝาก	ของที่ระลึก	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	ขาวของเครื่องใช
ตางๆ	โดยเฉพาะอาหารทองถิ่นที่ทํามาจากอาหารทะเล	เพราะเกาสงเป็น
เมืองทา	ติดทะเล	ตั้งอยูบนถนน	Zhongsan	road	และ	ถนน	Zili	road	ลิ่วเหอ
ไนทมารเก็ตเป็นตลาดถนนคนเดินที่มีรานคาตางๆตั้งขายทั้ง	2	ขางของถนน
และถูกรีโนเวทเพื่อใหเป็นพื้นที่การทองเที่ยว	มีอาหารไตหวันขายอยูทุกเมนู
รวมทั้งเมนูยอดฮิตตางๆของเมืองเกาสงอีกดวย

	พักที่	CHATEAU	DE	CHINE	KAOHSIUNG	HOTEL	หรือเทียบเทา



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานแวะสักการะองคพระใหญ	แหงพุทธอุทยาน	วัดฝอกวงซาน	เป็นสวนทางดานศาสนาพุทธที่มี
ขนาดกวางใหญและมีความอลังการมากที่สุดแหงหน่ึงของไตหวัน	โดยวัดแหงน้ีเปิดตัวเมื่อปลายปี	2011	มี
พระพุทธรูปขนาดใหญยักษพรอมกับเจดียขนาดใหญเรียงรายดานหนาอยู	2	ขาง	และมีฉากหลังเป็นภูเขาทําให
ไดรับการแนะนําในเว็บไซตตางๆจนมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอยางมากมาย	จนทําใหสถานที่แหงน้ี
น้ันกลายเป็นหน่ึงในแลนดมารคของประเทศไตหวันภายในเวลาไมนาน	วากันวาปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีนักทอง
เที่ยวแวะมาเยี่ยมชมมากที่สุดของไตหวัน	โดยสถานที่แหงน้ีน้ันมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม	มีความเป็น
เอกลักษณ

นําทานเยี่ยมชมอีกหน่ึงสถานที่ที่นาสนใจอีกแหงใน	เมืองเกาสง	ที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเดนอยางเจดียคู
หรืออีกชื่อเรียกหน่ึงคือ	Dragon	Tiger	Tower	ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม	แบบจีน	ที่ถือไดวาเป็นสถาปัตยกรรม
แบบจีนที่มีความสมบูรณ	อีกทั้งยังตั้งอยูริมทะเลสาบที่	ใหเห็นวิวทิวทัศนไดอยางสวยงาม	นักทองเที่ยวสามารถ
ขึน้ไปยังจุดชมวิวบนเจดียคู	ซึ่งมีความสูง	ประมาณ	700	เมตร	เพื่อชมความงดงามของทะเลสาบ	และวิวทิวทัศน
ของเมืองเกาสงแบบ	พาโนรามา

นอกจากน้ีใกลยังมีอีกสถานที่ที่นาสนใจอยาง	ศาลาฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง	(Spring	and	Autumn
Pavilions)	ใหทานไดเที่ยวชม	โดยศาลาฤดูใบไมผลิและฤดูใบไม	รวง	เป็นอาคารและเทวรูปในลัทธิเตาดั้งเดิม
สรางเพื่ออุทิศแดเทพเจาสงครามกวนอู	รูปป้ัน	ใหญพระแมกวนอิมทรงบนหลังมังกรซึ่งทอดตัวโอบรอบบริเวณ
ใหภาพที่ดูเป็นเอกลักษณ	และสรางความนาสนใจ	บริเวณที่น้ีประกอบดวยหอคอยสูงสี่ชั้นสองหลัง	มีระเบียงสี
เขียวเชื่อมตอกับชั้นสีเหลือง

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิน่

ชวงบาย	
หลังจากน้ันพาทุกทานไปยัง	Dome	of	Light	อีกหน่ึงสถานที่ที่ไมควรพลาด	ตั้งอยูภายในสถานีรถไฟใตดิน

MRT	Boulevard	Station	ซึ่งที่แหงน้ีเป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก	ออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี	ภายใตแนวคิดของดิน	น้ํา	ลม	แทนดวยสี	แดง	เหลือง	น้ําเงิน	และเขียว	เพื่อถายทอด
เรื่องราวตางๆออกมา	ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงไฮไลทของเมืองน้ี

นําทุกทานเดินทางตอเพื่อไปยัง	แมน้ําแหงความรัก	หรือ	Love	River	ใหทานได	เดินเลาะเรียบริมฝ่ังแมน้ํา
พรอมชมทัศนียภาพ	ไปกับพืชพรรณไม	และตนไมนอยใหญที่ขึน้	เลียบตามฝ่ังแมน้ํา	สถานที่น้ีมักเป็นสถานที่ที่
หนุมสาว	หรือคูรัก	เลือกใชในการออกเดต	ทามกลางบรรยากาศแสนหวาน	เพราะเหตุน้ีทําใหที่แหงน้ีไดชื่อวา
เป็น	แมน้ําแหงความรัก

จากน้ันนําคณะทัวรทุกทานเดินทางไปยังสถานีรถไฟ	เพื่อนําทุกทานสัมผัสการน่ัง	รถไฟความเร็วสูงของ
ไตหวัน	หรือ	High	speed	rail	(จากสถานีที่เมืองเกาสง	ไปยัง	สถานีที่	เมืองไทเป	โดยใชเวลาประมาณ	1	ชั่วโมง
30	นาที)

จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงไทเป	เมืองหลวงประเทศไตหวันเป็นศูนยรวมทางดานตางๆของไตหวัน	ทั้งการ
ศึกษา	การคา	อุตสาหกรรม	เทคโนโลยี	และวัฒนธรรม	ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ	มีประชากรประมาณ	3
ลานคน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิน่หรือ	บริการเป็นชุดอาหารแบบ	Bento	Set

ทานบนรถไฟ



พักที	่NEW	TAIPEI	HOTSPRING	หรือระดับเทียบเทา

จากนัน้ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ	แบบสวนตัวในหองพัก	ซึง่การแชน้ําแรเชื่อ
วาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หรือมูลนิธิแสงพุทธธรรมเมืองเกาสยง	ปัจจุบันวัดฝอกวงซันมีพระสงฆ
มากกวา	๑,๔๐๐	รูป	(นับรวมทั้งชาย-หญิง)	วัดแหงน้ีมีอาณาเขตกวางขวาง
ปกคลุมภูเขาทั้งลูก	นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแลวภายในตัววัดยังมีการ
กอสรางโบถสที่สวยงามและรูปป้ันพระอรหันตหลายรององค	และยังมี
อนุสรณสถานพระพุทธเจา	ซึ่งเป็นสวนที่เปิดใหม	ซึ่งเป็นกึ่งพิพิธภัณฑที่ให
ความรู

เจดียเสือมังกร	(Dragon	and	Tiger	Pagodas)	ตั้งอยูที่เกาสง	เมืองทางใตของ
ไตหวัน	เจดียเสือและมังกรมีความสูง7ชั้น	มีการสรางมังกรและเสือสําหรับ
เป็นทางเขาออก	เชื่อกันวาหากไดเดินลอดเขาประตู	ออกประตูเสือ	จะทําให
เกิดความเป็นศิริมงคลแกผูลอด	ภายในเจดียจะมีบันไดวน	2	อันสําหรับขึน้และ
ลง	เมื่อเดินขึน้ไปจนถึงชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิวบริเวณรอบๆสระบัวที่สวยงาม
มาก	นอกจากน้ีก็จะมีรูปป้ันและภาพวาดเรื่องราวตางๆตามความเชื่อของลัทธิ
เตา	เชน	นรก	สวรรค	ฯลฯ

ศาลาฤดูใบไมผลิและฤดูใบไม	รวง	เป็นอาคารและเทวรูปในลัทธิเตาดั้งเดิม
สรางเพื่ออุทิศแดเทพเจาสงครามกวนอู	รูปป้ัน	ใหญพระแมกวนอิมทรงบนหลัง
มังกรซึ่งทอดตัวโอบรอบบริเวณ	ใหภาพที่ดูเป็นเอกลักษณ	และสรางความนา
สนใจ	บริเวณที่น้ีประกอบดวยหอคอยสูงสี่ชั้นสองหลัง	มีระเบียงสีเขียวเชื่อมตอ
กับชั้นสีเหลือง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิ่น

รถไฟหัวจรวด	หรือ	รถไฟชินคันเซ็น	ที่มีความเร็วสูงสุดกวา	300	กิโลเมตร	ตอ
ชม	ซึ่งรถไฟความเร็วสูงจะมี	2	บริษทัที่ดูแล	คือ	รถไฟของรัฐบาล	ซึ่งมี
ความเร็วที่นอยกวา	และ	ราคาถูกวาของเอกชน	และ	รถไฟของเอกชนซึ่งมี
ความเร็วสูงมาก	และราคาแพงกวาของรัฐบาล	หากมาเที่ยวไตหวัน	การขึน้
รถไฟแหงน้ีถือเป็นเรื่องที่พลาดไมไดเลยจริงๆ

โดมแหงแสง	(Dome	of	Light	Formosa	Boulevard)	ตั้งอยูภายในสถานีรถไฟ
ใตดิน	MRT	Formosa	Boulevard	Station	ซึ่งเป็นจุดเชื่อมตอระหวาง	2	สาย
รถไฟสีสมและสีแดง	เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจงที่ใหญที่สุดใน
โลก	มีเสนผาศูนยกลางของโดมที่ยาวถึง	30	เมตร	ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
ดังชาวอิตาลี	ที่เป็นการถายทอดเรื่องราวตางๆดวยแนวคิดของดิน	น้ํา	ลม	ไป
เป็นสี	แดง	เหลือง	น้ําเงิน	เขียว	เป็นอีกหน่ึงไฮไลทของเมืองเกาสงที่เดินทางมา
ไดงายๆ



ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิ่นหรือ	บริการเป็นชุดอาหารแบบ	Bento	Set	ทานบน
รถไฟ

	พักที่	NEW	TAIPEI	HOTSPRING	หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเก็บภาพประทับใจกับ	ตึกไทเป101	ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ	5	ของโลกในปัจจุบัน	(อันดับในปี	2016)
ซึ่งมีความสูงถึง	508	เมตร

จากน้ันพาทานแวะชมศูนย	สรอยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม)	ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ	มีทั้งแบบสรอยขอ
มือ	และสรอยคอ	มีคุณสมบัติในการปองกันรังสี	ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา	รวมทั้งมีชมหยก
ไตหวัน	และปะการังแดง	เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ

นําทานเลือกซื้อของฝาก	ขนมพายสับปะรด	ขนมยอดนิยมของไตหวัน	(ขนมพายสับปะรด,	พายเผือก,	ปอป
คอรนชีส,	เห็ดทอด	เป็นตน)

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูพระกระโดดกําแพง

ชวงบาย
นําทานชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ที่สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ซึ่งใชเวลาใน

การสรางถึง	3	ปี	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2523	มีพื้นที่ประมาณ	205	แสนตารางเมตร	ทานสามารถชม
ชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากภายในอนุสรณสถาน

แวะชอปป้ิงที่ราน	COSMETIC	ที่มีเครื่องสําอางค	รวมถึงพวกยา	/	แผนมารคหนา	/	ยายอมผมที่ขึน้ชื่อของ
ไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มที่

จากน้ันนําทุกทานชอปป้ิงแบบจัดเต็มที่	MITSUI	OUTLET	PARK	สวรรคของนักชอปทั้งหลาย	โดยที่ทุกทาน
สามารถซื้อรองเทา	กระเปา	หรืออื่นๆอีกมากมาย	ที่เป็นแบรนดยอดฮิตติดตลาด	อาทิ	อาทิ	ONITSUKA,
CONVERSE,	PUMA,	NEW	BALANCE,	NIKE,	ADIDAS,	SKECHERS,	LEVIS	ฯลฯ



ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ณ	MITSUI	OUTLET	PARK	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทาน

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน

22.05	น.	นําทานเหินฟาสู	กรุงเทพฯสายการบิน	CHINA	AIRLINESเที่ยวบินที่	CI837
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชระยะเวลาบินประมาณ	4	ชัว่โมง)

00.50+1	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อาคารไทเป	101	เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยูชวงหน่ึง	จนกระทั่งถึงวันที่	22
กรกฎาคม	พ.ศ.	2550	จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน้สูงกวา	ตั้งอยูที่กรุงไทเป	ประเทศ
ไตหวัน	มีความสูง	509.2	เมตรจากพื้นดิน	มีจํานวนชั้นทั้งหมด	101	ชั้น	โดยรูป
แบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลด
อันตรายจากแรงลม	อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร	กับการตกแตงดวยรูป
หัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง	4	ดานทุกปลองเพื่อขับไลภูติผีปิศาจ	ตามหลักความ
เชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

รานน้ีหามพลาดเลยครับสลับขอของฝากเป็นรานชื่อดังของไตหวันที่มาแลวทุก
คนตองซื้อกลับบานภัยจากรถของที่น่ีอรอยมากๆแตแนะนําใหกินตอนรอน
รอนเทาน้ันนะครับสําหรับคนที่ซื้อกลับบานซื้อไปฝากใครแนะนําใหอุน
ไมโครเวฟกอนกินรอนรอนกินกับชาเย็นอรอยที่สุดแนะนําใหกินเบอรหน่ึงคือ
พายสัปรดผสมฟักจะอรอยกวาพายสัปรดเปรี้ยวเพียวนอกจากน้ีก็ยังมีขนม
เปียกเผือกไมรูเรียกถูกรึเปลาลูกกลมกลมขางในมีไสครีมดวยอรอยดีครับสอง
อยางน้ีใชไดเลยซื้อกลับมาอีกสองกลองกลองละ	300-400	กวาบาทถือวาแพง
พอสมควร	ถาราคาถูกกวาน้ีจะซื้อกลับมามากกวาน้ีนอกจากน้ียังมีเมนูที่ไดติด
อันดับหน่ึงใน	10	ของหวานที่อรอยที่สุดในโลก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูพระกระโดดกําแพง

อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป	เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน	ขนาดใหญ	อยู
เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป	อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดีเจียง	ไคเช็คมีสนามหญาสวนดอกไมเป็น	3	สีเดียวกับสีธงชาติ
ไตหวัน	เป็นตัวแทนของทองฟา	พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป	เป็น
สัญลักษณแหงอิสรภาพ	ความเสมอภาค

MITSUI	OUTLET	ศูนยรวมสินคา	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	แบรนดเนมมาก
มายในราคาถูก	เชน	Nike,	New	Balance,VAN,Converse,Adidas,North	face
และอื่นๆอีกมากมาย



อิสระอาหารคํ่า	ณ	MITSUI	OUTLET	PARK

เครื่องลําใหญมีจอทุกทีน่ัง่

บริการอาหารบนเครื่อง	ไป-กลับ

น้ําหนักกระเป าสูงสุด	30	กก.

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามทีร่ะบุไวในรายการไมวาบาง
สวนหรือทัง้หมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวา
บางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํา
นําหนาชื่อ	เลขทีห่นังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีทีน่ักทองเทีย่วหรือเอ
เจนซี	่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลอง	กับสถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันทีเ่ดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง	ทัง้น้ีบริษทัจะ
คํานึงถึง	ความปลอดภัยของนักทองเทีย่วสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยว	ที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสาย	การบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา	แลกเปลี่ยน	เงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวน	แตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ัง่

2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	30	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ

5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน

6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ



7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง	

9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพท	ทางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ	รายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	1,000	NTD/ทริป/ตอทาน

3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	10,000	บาท**

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	1,000	NTD	/
ทริป/ตอทาน***

**โรงแรมทีพ่ัก	และโปรแกรมทองเทีย่วอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึ้นอยูกับความเหมาะสม	และคํานึง
ถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก**

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**

**การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนาม
ของรานรัฐบาล	คือ	ใบชา,	เจอมาเน่ียม,	ปะการังสีแดง	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับราคาทัวร
ทางบริษทัฯ	จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อ
ขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาลทุกเมือง	หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิด
ขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	5200	NT	/ทาน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง	
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

ไดไมเกิน	10	ชิ้น	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด	สนิท	และสามารถนํา	ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง
สะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทาน	ละ	1	ใบเทาน้ัน	ถา	สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
1.1	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน	

2.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี
2.1	แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแกแบตเตอรี่
สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน	
2.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน	
2.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี	



3.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1			ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2			ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3			ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


