
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันแรก กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – รถไฟความเร็วสูง – เกาสง – ตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ 

ไ (-/-/เย็น) 

05.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาทเตอร S ประตู 9 

 เคาทเตอรสายการบินCHINA AIRLINES (CI) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน08.35 น.

 ออกเดินทางสู เมืองไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) เที่ยวบินที ่CI 838 

 

 

 

 

 

 

13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว  

(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

จากนั้น นําทานสัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงระหวางเมือง(High Speed Rail – HSR)จาก

เมืองไทเป ไปยังเมืองเกาสง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)  

 

 

 

 

 

 

เมืองเกาสง(Kaohsiung)เปนเมืองทาที่ใหญที่สุดในไตหวัน เปนเมืองที่เจริญเปนอันดับสอง รองจากเมือง

หลวงไทเปที่อยูทางตอนเหนือ จนบางคนเรียกวาเปนเมืองหลวงของตอนใตของเกาะไตหวัน มีสนามบิน

นานาชาติขนาดใหญเปนอันดับสองของไตหวันดวยเชนกัน ภายในเมืองมีรถไฟใตดินวิ่งอยู 2 สายที่เรียกวา 

MRT เหมือนกันกับในเมืองไทเป ทําใหการเดินทางคอนขางสะดวก 



 

จากนั้น ตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ(Liuhe Night Market)เปนตลาดไนทมารเก็ตชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสงที่มีขายทุก

สิ่งอยาง ต้ังแต ของกินเลน อาหาร เครื่องดื่ม คาเฟ ของเลน ของสะสม ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผา รองเทา 

กระเปา ขาวของเครื่องใชตางๆ โดยเฉพาะอาหารทองถิ่นที่ทํามาจากอาหารทะเล เพราะเกาสงเปนเมืองทา 

ติดทะเล เลิ่ยวเหอไนทมารเก็ตเปนตลาดถนนคนเดินที่มีรานคาตางๆตั้งขายทั้ง 2 ขางของถนน และถูกรีโน

เวทเพื่อใหเปนพื้นที่การทองเที่ยว มีอาหารไตหวันขายอยูทุกเมนู รวมทั้งเมนูยอดฮิตตางๆของเมืองเกาสงดวย 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สเต็กจานรอน และ สลัดบารบุปเฟต 

 

 

 

 

ที่พัก  โรงแรม Kaoshiung Fullon hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

วันที่สอง โดมแหงแสง – พุทธอุทยานพระใหญ โฝ กวง ซาน – เจดียคู – ศาลาฤดูใบไมผลิและฤดู

ใบไมรวง – หมูบานสายรุง – ตลาดกลางคืนไถจง ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 



 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากนั้นชม โ ด ม แ ห ง แ ส ง ( Dome of Light Formosa 

Boulevard)ตั้ งอยูภายในสถานีรถไฟใตดิน  MRT 

Formosa Boulevard Station ซึ่ ง เป น จุ ด เชื่ อ ม ต อ

ระห วาง 2 ส ายรถไฟ สี ส ม แล ะสี แด ง เป น งาน

ประติมากรรมกระจกสีกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก มี

เสนผาศูนยกลางของโดมที่ยาวถึง 30 เมตร ออกแบบ

โดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ที่ เปนการถายทอด

เรื่องราวตางๆดวยแนวคิดของดิน น้ํา ลม ไป เปนสี แดง เหลือง น้ําเงิน เขียว เปนอีกหนึ่งไฮไลทของเมืองเกา

สงที่เดินทางมาไดงายๆ 

นําทานชม พุทธอุทยาน โฝ กวง ซาน(Fo Guang Shan Buddha Memorial Center)เปนสวนทางดานศาสนาพุทธที่

มีขนาดกวางใหญอลังการมากที่สุดแหงหนึ่งของไตหวัน เพิ่งเปดตัวเมื่อปลายป 2011 มีพระพุทธรูปขนาด

ใหญยักษพรอมกับเจดียขนาดใหญเรียงรายดานหนาอยู 2 ขาง และมีฉากหลังเปนภูเขาทําใหไดรับการ

แนะนําในเว็บไซตตางๆจนมีนักทองเที่ยวเดินทางมาชมกันมากมาย จนกลายเปนหนึ่งในแลนดมารกของ

ประเทศไตหวันภายในเวลาไมนาน วากันวาปจจุบันเปนสถานที่ที่มีนักทองเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมมากที่สุดของ

ไตหวัน  ต้ังอยูบริเวณชานเมืองเกาสงหางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตรภายในพุทธ

อุทยาน โฝ กวง ซานแบงออกสวนตางๆมากมาย ต้ังแตโซนพิพิธภัณทที่เกียวกับศาสนาพุทธที่ใหญเปนอันดับ

ตนๆของประเทศไตหวัน และยังเปนสถานที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุสวนพระเขี้ยวหรือฟน ของ

พระพุทธเจาดวย มีเจดียทั้งหมด 8 เจดีย มีวิหารหนาขนาดใหญยักษ และอาคารอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

เดินทางสู เจดียมังกรและเจดียเสือ หรือเรียกตามชื่อจีนวา 

เจดียหลงหู(Longhu Pagodas) เปนหนึ่งในแลนดมารก

สําคัญ ของเมืองเกาสง ตั้ งอยูด านหนาวัดฉือจี้ (Ciji 

Temple) ที่มีลักษณะเปนเจดียสูง 7 ชั้นคูกัน โดยจะมีรูป

ปนมังกรและเสือขนาดใหญเปนทางเขาเจดีย ตั้งอยูโดด

เดน อยูกลางริมสระบัวหรือสระเหลียนฉือถัน(Lianchitan 

Pond) โดยสรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับเทพเซิงตาตี้ที่เปนเทพ

แหงการรักษา เชื่อกันวาถาเดินเขาทางปากมังกรแลวออกทางปากเสือจะเปนการขจัดปดเปาเอาสิ่งไมดีออก

จากตัว 

จากนั้น ชม ศาลาฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง (Spring and 

Autumn Pavilions)ลอดผานคมเขี้ยวมังกรเขาชมผลงาน

ศิลปะรูปแบบดั้งเดิม กอนขึ้นมาสูยอดหอคอยที่เปดรับ

ทัศนียภาพเหนือสระบัวศาลาฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง

เปนอาคารและเทวรูปในลัทธิเตาดั้งเดิม สรางเพื่ออุทิศแด

เทพเจาสงครามกวนอู รูปปนใหญพระแมกวนอิมทรงบน

หลังมังกรซึ่งทอดตัวโอบรอบบริเวณ  ใหภาพที่ดู เปน

เอกลักษณและสรางความนาสนใจใครรูในที บริเวณที่นี้ประกอบดวยหอคอยสูงสี่ชั้นสองหลัง มีระเบียงสีเขียว

เชื่อมตอกับชั้นสีเหลือง 

นําทานเดินทางสูเมือง ไถจง 

เดินทางสู หมูบานสายรุงเปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุค

สงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยูกันที่ไตหวัน ซึ่ง

สรางขึ้นอยางงายๆจากวัสดุทั่วไป แตไดรับการเพนทเปน

ลวดลายตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงใน

หมูบานจนเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไปทําใหมีชื่อเสียงจน

กลายเปนแหลงทองเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด 

 



 

เย็น  บริการอาหารเย็นพิเศษ!! บุฟเฟตชาบูหมอไฟไตหวนั หรือไถวันฮั่วกัว น้ําซุปหมาลาหรือซุปน้ําใส 

จากนั้น นําทานเดินช็อปปง ไถจงไนทมาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ทั้งมื้อหลัง 

และอาหารทานเลน เชน ไกทอดฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด อาหารปงยาง ฯลฯ 

ที่พัก เขาสูที่พักINHOUSE HOTEL หรือเทียบเทาโรงแรมระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

วันที่สาม วัดจงไถซานซื่อ – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู – รานชา – ตลาดกลางคืน

ซีเหมินติงไ (เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชม วัดจงไถซานซื่อหรือที่ชาวไทยรูจักกันในนาม วัดหมื่น

ล าน  ด วยทุนการสรางวัดมากกวาหมื่ นลานบาท 

ผูออกแบบคนเดียวกันกับตึก TAIPEI 101 ถือเปนวัด

นิกายมหายานที่ ใหญ และทันสมัยวัดหนึ่ งของโลก 

ทางเขามีสระบัวและสะพานทองแดงตออายุ ภายใน

อาคารหลักของวัดประดิษฐานพระพุทธรูปตัวแทนพระ

พุทธองค เปนองคพระประธาน เบื้องซายมีพระโมกคัลลานะ เบื้องขวามีพระสารีบุตร หองโถงซายมือมี

ปรมาจารยตั๊กมอ เบื้องขวามีองคเทพเจากวนอู โถงกลางของวัดมีทาวจตุโลกบาลหรือองค สีเที่ยนไตอวง ทั้ง 

4 ขนาดองคสูงกวา 10 เมตร เทพเจาซึ่งมีหนาที่ดูแลพระพุทธองคยืนอารักขาทั้ง 4 ทิศของหองโถงภายในวัด

หามใชเสียง จึงทําใหเปนวัดท่ีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแกการทําสมาธิ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 

 



 

จากนั้น นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน

จันทราหรือ SUN MOON LAKE แหลงน้ําจืดใหญที่สุด

บนเกาะไตหวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มา

จาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระ

อาทิตย และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคลาย

พระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสรางเขื่อน

กักเก็บน้ําทําใหมีขนาดกวางขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 750 เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขาสูง จึง

มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปและน้ําในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากไดรับการดูแลเรื่อง

ความสะอาดและมลพิศอยางเครงครัด 

สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อ

ของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของทานทางการ

ประเทศญี่ปุนเปนผูเก็บดูแลรักษาไว และไดแบงมอบใหกับประเทศไตหวัน ปจจุบันอัฐิของทานไดเก็บรักษาไว

ที่นี ่

 นําทานสักการะเทพเจากวนอู ณ วัดเหวินหวูหรือ 

วัดกวนอู วัดแหงนี้เปนวัดใหมที่ทางการญี่ปุนสรางขึ้น

หลังจากทําการสรางเขื่อนทําใหวัดเกา 2 วัด จมอยูไต

เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวูโครงสรางคลายกับ

พระราชวังกูกง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐาน

เทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซื้อสัตย และคุณธรรม 

การขอพรจากองคเทพกวนอู ณ วัด เหวินหวูนี้ ชาว

ไตหวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเปนการสักการะองคเทพเจากวนอ ู

นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบตางๆ เพื่อใหทานไดชงชาอยางถูกวิธีและไดรับ

ประโยชนจากการดื่มชา ทั้งชาอูหลงจากอาลีซาน ชาจาก

เมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอูหลงที่ขึ้นชื่อของไตหวัน

ไปเปนของฝากและดื่มทานเอง 

จากนั้น  นําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเป 



 

ค่ํา  นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย)หรือที่คนไทยรูจักกันในนาม สยามสแควรแหง

ไทเปเปน ยานชอปปงของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน ยังเปนแหลงช็อปปงของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน 

ในยานนี้เปนถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสีตางๆ เชน แดง เขียว น้ําเงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการ

ระบุหมายเลยและทําสีไวอยางเปนระเบียบ รานคาแนะนําสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกวาไทย

ประมาณ 30 % ไดแก ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ่งรวมสินคารุนหายาก

และราคาถูกมากๆ  

ค่ํา อิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง 

ที่พัก โรงแรม INTRENDY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

วันที่สี ่ รานขนมพายสัปปะรด – รานสรอยคอสุขภาพเจอรมาเนียม – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – 

คอสเมติค – ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึก) – โรงแรมน้ําแร ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากนั้น นําทานแวะชมรานขนมพายสับปะรดรานนี้เปนรานซึ่งไดการรับรองคุณภาพจากการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโก

แลตไสเกาลัด หมูแผน ขาวตังสาหราย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

นําทานแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium (GE)ซึ่งทําเปนเครื่องประดับทั้งสรอยคอและ

สรอยขอมือซึ่งมีการฝงแรGermanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคส

ปรับความสมดุลในระบบตางๆของรางกายสามารถชวยปองกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลด

ระยะเวลาฟนตัวหลังเจ็บปวยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงนี้ยังมีผลิตภัณฑเครื่องประดับจากปะการังสี

แดงอัญมณีล้ําคาจากใตทะเลของใตหวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ตางๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเปนตน ซึ่งเปนของ

ประดับบานชาวไตหวันซึ่งเปนสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 



 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณรําลึกถึงทานอดีต

ประธานาธิบดีไตหวัน รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ และ จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซึ่ง

ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย 

ครั้งเสด็จเยือนประเทศไตหวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง ณ อนุสรณสถานแหงนี้

คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปนสําริด ทานเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง 

 

 

 

 

 

จากนั้น แวะซื้ อสิน ค าผ ลิ ตภั ณ ฑ เครื่องสํ าอางต างๆ  ที่ศูนย

เครื่องสําอาง 

จากนั้น นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101ตึกระฟาสูงที่สุดในมหา

นครไทเป และเปนตึกที่สูงที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2,547 – 

พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรับรางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มี

จํานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และรานอาหารชั้นนําเชน 

DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 

ที่พัก  โรงแรม LOFT SEASIDE HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

  ใหทุกทานไดพักผอน และ ผอนคลายกับการแชน้ําแรสวนตัวในหองพัก เพื่อชวยในการไหลเวียน

โลหิตไดดี 

 

 



 

วันที่หา อุทยานแหงชาติเยหลิว – หมูบานโบราณจิ่วเฟน – วัดหลงซาน– สนามบินเถาหยวน ไ 

(เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว YEHLIU GEO PARK

อุทยานทางธรณี ของประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมยื่น

ลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก 

โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะ

ของน้ําทะเลและลมทะเล ไฮไลทจะอยูที่  หินรูปเศียรพระ

ราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจาหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของ

สัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเลแปซิฟคนํ้าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลจีน 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนโบราณจิ่วเฟนJiufen Old 

Street หมูบานโบราณบนไหลเขาซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงขุด

ทองชื่อดังของไตหวัน เมื่อกาลเวลาผานไปเหลือเพียง

บานเรือนแบบเกาเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเยือน ชม

รานรวงตางๆทั้งรานน้ําชา รานขายขนม และ ของที่ระลึก ชม

วิวทิวทัศนของบานโบราณซึ่งประดับดวยโคมไฟสีตางๆและ

ตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา และนักทองเที่ยวจํานวน

มาก 

จากนั้น เดินทางสูวัดหลงซาน(Lungshan Temple)เปนหนึ่งในวัด

ที่ เกาแกและมีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งของเมืองไทเป 

ตั้งอยูในแถบยานเมืองเกา มีอายุเกือบ 300 รอยปแลว สราง

ขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนชวงปค.ศ. 1738  เพื่อเปสถานที่

สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบ

ทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสม



 

ของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําใหที่นี่เปนอีกหนึ่งแหลง

ทองเที่ยวไมควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซานหรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แตเดิม

สรางขึ้นเพื่อสักการะเจาแมกวนอิมเปนหลัก แตก็จะมีเทพเจาองคอื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกวา 

100 องคที่ดานในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เตา และขงจื๋อ เชน เจาแมทับทิม ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง, 

เทพเจากวนอู เรื่องความซื้อสัตยและหนาที่การงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา ที่เชื่อกันวาเปนเทพ

ผูผูกดายแดงใหสมหวังดานความรัก 

เย็น  บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 

22.35 น. เดินทางกลับสูประเทศไทยCHINA AIRLINES (CI) เที่ยวบินที ่CI 837 

 

วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ  

01.20+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

ตาราง วันเดินทาง มหัศจรรย ไทเป เกาสง 6 วัน 4 คืน CHIINA AIR(CI)  

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทางจํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี

เตียง 
พักเดี่ยว 

07 ส.ค. 61 12 ส.ค. 61 25+1 24,900 24,900 23,900 5,000 

25 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61 25+1 24,900 24,900 23,900 5,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบุที่นั่งได โดยทางสาย
การบินจะเปนผูกําหนด 



 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน(หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคูหรือตองการพักเดี่ยว
ทานสามารถชําระคาบริการเพิ่มเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอนการเดินทางเทานัน้ 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คารถโคชและยานพาหนะ รับ–สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 30กก./ทาน และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 กก./1ใบ 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย 

 คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ (PASSPORTไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาเขา

ประเทศไตหวัน) 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่

ไมไดระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถผูชวยคนขับรถใน อัตรา 1,200 NTD/ทริป/ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม
ของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป

คะ) 

**ขณะนีน้ักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซา

เขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,700 บาท(ไมรวมคาบริการ) ** 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทาง

ไมนอยกวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก  



 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ  
     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน

การเดินทางของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณี
เจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5. คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ทางบริษัทฯขอเลื่อนการ

เดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 15 วันกอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทํา

การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทาง

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.ในกรณีใชพาสปอรตขาราชการเลมสีน้ําเงินเดินทาง จะตองทําวีซาเขาประเทศไตหวัน กรุณาแจงเจาหนาที่ทุก

ครั้งที่ทําการจอง 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง

เพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหาก
อายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถกูปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง

อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมได
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ
,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบ

เหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุ
ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชน

ของทานเอง** 

 


