วันแรก

กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – รถไฟความเร็วสูง – เกาสง – ตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ  (-/-/เย็น)

05.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 9
เคาท์เตอร์สายการบินCHINA AIRLINES (CI) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ าํ นวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน08.35 น. ออกเดินทางสู่
เมืองไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) เทีย่ วบินที่ CI 838

13.15 น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข ้าเมืองเรียบร้อยแล ้ว

จากนั้น

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
นําท่านสัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษ นัง่ รถไฟความเร็วสูง ระหวางเมือง (High Speed Rail – HSR)จากเมืองไทเป ไปยัง
เมืองเกาสง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที)

เมืองเกาสง(Kaohsiung)เป็ นเมืองท่าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในไต้หวัน เป็ นเมืองทีเ่ จริญเป็ นอันดับสอง รองจากเมืองหลวงไทเปทีอ่ ยู่
ทางตอนเหนือ จนบางคนเรียกว่าเป็ นเมืองหลวงของตอนใต้ของเกาะไต้หวัน มีสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่เป็ นอันดับ
สองของไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในเมืองมีรถไฟใต้ดนิ วิง่ อยู่ 2 สายทีเ่ รียกว่า MRT เหมือนกันกับในเมืองไทเป ทําให้การ
จากนั้น

เดินทางค่อนขา้ งสะดวก
ตลาดกลางคืน เลี่ยวเหอ(Liuhe Night Market)เป็ นตลาดไนท์มาร์เก็ตชื่อดังทีส่ ุดของเมืองเกาสงทีม่ ขี ายทุกสิง่ อย่าง
ตัง้ แต่ ของกินเล่น อาหาร เครื่องดืม่ คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของทีร่ ะลึก เสื้อผ้า รองเท ้า กระเป๋ า ข ้าวของ
เครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นทีท่ าํ มาจากอาหารทะเล เพราะเกาสงเป็ นเมืองท่า ติดทะเล เลิ่ยวเหอไนท์มาร์เก็ต
เป็ นตลาดถนนคนเดินทีม่ รี า้ นค้าต่างๆตัง้ ขายทัง้ 2 ข ้างของถนน และถูกรีโนเวทเพือ่ ให ้ เป็ นพื้นทีก่ ารท่องเทีย่ ว มีอาหาร
ไต้หวันขายอยู่ทกุ เมนู รวมทัง้ เมนู ยอดฮิตต่างๆของเมืองเกาสงด้วย

คํา่

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สเต็กจานร้อน และ สลัดบาร์บปุ เฟ่ ต์

ที่พกั

โรงแรม Kaoshiung Fullon hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

โดมแห่งแสง – พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน – เจดียค์ ู่ – ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – หมู่บา้ นสายรุง้ –
ตลาดกลางคืนไถจง  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นชม

โดมแห่งแสง (Dome of Light Formosa Boulevard)
ตัง้ อยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดนิ
MRT Formosa
Boulevard Station ซึ่งเป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สาย
รถไฟสีสม้ และสีแดง เป็ นงานประติมากรรมกระจกสี
กลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดมที่
ยาวถึง 30 เมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ที่
เป็ นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆด้วยแนวคิดของดิน นํา้ ลม
ไป เป็ นสี แดง เหลือง นํา้ เงิน เขียว เป็ นอีกหนึ่งไฮไลท์ของ

นําท่านชม

เมืองเกาสงทีเ่ ดินทางมาได้งา่ ยๆ
พุทธอุทยาน โฝ กวง ซาน(Fo Guang Shan Buddha Memorial Center)เป็ นสวนทางด้านศาสนาพุทธทีม่ ขี นาดกว้าง
ใหญ่อลังการมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน เพิง่ เปิ ดตัวเมือ่ ปลายปี 2011 มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยกั ษ์พร้อมกับเจดีย ์
ขนาดใหญ่เรียงรายด้านหน้าอยู่ 2 ขา้ ง และมีฉากหลังเป็ นภูเขาทําให้ได้รับการแนะนําในเว็บไซต์ต่างๆจนมีนกั ท่องเทีย่ ว
เดินทางมาชมกันมากมาย จนกลายเป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์กของประเทศไต้หวันภายในเวลาไม่นาน ว่ากันว่าปัจจุบนั เป็ น
สถานทีท่ ม่ี นี กั ท่องเทีย่ วแวะมาเยี่ยมชมมากทีส่ ุดของไต้หวัน ตัง้ อยู่บริเวณชานเมืองเกาสงห่างไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตรภายในพุทธอุทยาน โฝ กวง ซานแบ่งออกส่วนต่างๆมากมาย ตัง้ แต่โซนพิพธิ
ภัณท์ทเ่ี กียวกับศาสนาพุทธทีใ่ หญ่เป็ นอันดับต้นๆของประเทศไต้หวัน และยังเป็ นสถานทีป่ ระดิษฐานของพระบรม
สารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวหรือฟัน ของพระพุทธเจ้าด้วย มีเจดียท์ งั้ หมด 8 เจดีย ์ มีวหิ ารหน้าขนาดใหญ่ยกั ษ์ และอาคาร
อื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่

เจดียม์ งั กรและเจดียเ์ สือ หรือเรียกตามชื่อจีนว่า เจดียห์ ลงหู
(Longhu Pagodas) เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์กสําคัญของเมืองเกา
สง ตัง้ อยู่ดา้ นหน้าวัดฉือจี้ (Ciji Temple) ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเจดีย ์
สูง 7 ชัน้ คู่กนั โดยจะมีรูปปัน้ มังกรและเสือขนาดใหญ่เป็ น
ทางเขา้ เจดีย ์ ตัง้ อยู่โดดเด่น อยู่กลางริมสระบัวหรือสระเหลียน
ฉือถัน (Lianchitan Pond) โดยสร้างขึ้นเพือ่ อุทศิ ให ้กับเทพ
เซิงต้าตี้ทเ่ี ป็ นเทพแห่งการรักษา เชื่อกันว่าถ้าเดินเข ้าทางปาก
มังกรแลว้ ออกทางปากเสือจะเป็ นการขจัดปัดเป่ า เอาสิง่ ไม่ดอี อก
จากตัว

จากนั้น

ชม ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง (Spring and Autumn
Pavilions)ลอดผ่านคมเขี้ยวมังกรเขา้ ชมผลงานศิลปะรูปแบบ
ดัง้ เดิม ก่อนขึ้นมาสู่ยอดหอคอยทีเ่ ปิ ดรับทัศนียภาพเหนือสระบัว
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเป็ นอาคารและเทวรูป ในลัทธิ
เต๋าดัง้ เดิม สร้างเพือ่ อุทศิ แด่เทพเจ้าสงครามกวนอู รูปปัน้ ใหญ่
พระแม่กวนอิมทรงบนหลังมังกรซึ่งทอดตัวโอบรอบบริเวณ ให้
ภาพทีด่ ูเป็ นเอกลักษณ์และสร้างความน่าสนใจใคร่รูใ้ นที บริเวณ
ทีน่ ้ ปี ระกอบด้วยหอคอยสูงสีช่ นั้ สองหลัง มีระเบียงสีเขียวเชื่อมต่อกับชัน้ สีเหลือ ง

นําท่านเดินทางสู่เมือง ไถจง
เดินทางสู่

หมู่บา้ นสายรุง้ เป็ นหมู่บา้ นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงคราม
กลางเมืองของจีนทีล่ ้ภี ยั มาอยู่กนั ทีไ่ ต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ
จากวัสดุทวั ่ ไป แต่ได้รบั การเพ้นท์ เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสีสนั
สดใสตามผนังและกําแพงในหมู่บา้ นจนเป็ นทีส่ นใจของบุคคล
ทัว่ ไปทําให้มชี ่อื เสียงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วชื่อดังของเมือง
ไทจงไปในทีส่ ุด

เย็น

บริการอาหารเย็นพิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน หรือไถวันฮัว่ กัว นำ้ ซุปหม่ำล่ำหรือซุปนำ้ ใส

จากนั้น

นําท่านเดินช็อปปิ้ ง ไถจงไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่จาํ หน่ายอาหารต่างๆ ทัง้ มื้อหลัง และอาหารทาน

ที่พกั

เล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มกุ มันทอด อาหารปิ้ งย่าง ฯลฯ
เข้าสูท่ ่พี กั INHOUSE HOTEL หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดกลางคืนซีเหมินติง  (เช้า /
กลางวัน/เย็นอิสระ)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําท่านชม

วัดจงไถซานซื่อ หรือทีช่ าวไทยรูจ้ กั กันในนาม วัดหมื่นล้าน
ด้วยทุนการสร้างวัดมากกว่าหมืน่ ล้านบาท ผูอ้ อกแบบคน
เดียวกันกับตึก TAIPEI 101 ถือเป็ นวัดนิกายมหายานทีใ่ หญ่
และทันสมัยวัดหนึ่งของโลก ทางเขา้ มีสระบัวและสะพาน
ทองแดงต่ออายุ ภายในอาคารหลักของวัดประดิษฐาน
พระพุทธรูปตัวแทนพระพุทธองค์ เป็ นองค์พระประธาน เบื้อง
ซ้ายมีพระโมกคัลลานะ เบื้องขวามีพระสารีบตุ ร ห ้องโถงซ้ายมือมีปรมาจารย์ตกม้อ
ั ๊ เบื้องขวามีองค์เทพเจ้ากวนอู โถงกลาง
ของวัดมีทา้ วจตุโลกบาลหรือองค์ สีเทีย่ นไต้อว้ ง ทัง้ 4 ขนาดองค์สูงกว่า 10 เมตร เทพเจ้าซึ่งมีหน้าทีด่ ูแลพระพุทธองค์ยนื

เที่ยง

อารักขาทัง้ 4 ทิศของห้องโถงภายในวัดห้ามใช้เสียง จึงทําให้เป็ นวัดทีบ่ รรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การทําสมาธิ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!!เมนู ปลาประธานาธิบดี

จากนั้น

นําท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา หรือ
SUN MOON LAKE แหล่งนํา้ จืดใหญ่ทส่ี ุดบนเกาะไต้หวัน
ทีม่ าของชื่อทะเลสาบสุริยนั จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของ
ทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของ
ทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยนั จันทราเกิด
จากการสร้างเขือ่ นกักเก็บนํา้ ทําให้มขี นาดกว้างขวาง และมี
ความสูงเหนือระดับนํา้ ทะเล 750 เมตร ล ้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี และนํา้ ในทะเลสาบมีสี
เขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รบั การดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด

สักการะ

อัฐขิ องพระถังซําจัง๋ ณ วัดพระถังซําจังหรื
๋ อ วัดเสวียนกวง ตัง้ อยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนั จันทรา ชื่อของพระในสมัย
ราชวงศ์ถงั ทีเ่ ดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐขิ องท่านทางการประเทศญี่ป่ นุ เป็ นผูเ้ ก็บดูแล
รักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กบั ประเทศไต้หวัน ปัจจุบนั อัฐขิ องท่านได้เก็บรักษาไว้ทีน่ ่ี
นําท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
วัดแห่งนี้เป็ นวัดใหม่ทท่ี างการญี่ป่ นุ สร้างขึ้นหลังจากทําการ
สร้างเขือ่ นทําให้วดั เก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขือ่ น การออกแบบของ
วัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกูก้ ง ของประเทศจีน
ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อ
สัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์ เทพกวนอู ณ วัด เห
วินหวู่น้ ี ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพือ่ เป็ นการ
สักการะองค์เทพเจ้ากวนอู
นําท่านชิมชาอูห่ ลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพือ่ ให ้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธแี ละได้รับประโยชน์จากการดืม่ ชา
ทัง้ ชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงทีข่ ้นึ ชื่อของไต้หวันไปเป็ นของฝากและดืม่ ทานเอง

จากนั้น

นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป

คํา่

นําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย )หรือ
ทีค่ นไทยรูจ้ กั กันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็ น ย่านช้อป
ปิ้ งของวัยรุ่นและวัยทํางานของไต้หวัน ยังเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งของ
นักท่องเทีย่ วด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็ นถนนคนเดินโดยแบ่งโซน

คํา่

เป็ นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นํา้ เงิน โดยสังเกตจากเสาข ้างทาง
จะมีการระบุหมายเลยและทําสีไว้อย่างเป็ นระเบียบ ร้านค้า
แนะนําสําหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ
30 % ได้แก่ ONITSUKA
BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ
อิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง

ที่พกั

โรงแรม INTRENDY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ด

TIGER,NEW

วันที่ส่ี

ร้านขนมพายสัปปะรด – ร้านสร้อยคอสุขภาพเจอร์มาเนียม – อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค – คอสเมติค – ตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – โรงแรมนํ้าแร่  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น

นําท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านนี้เป็ นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไต้หวัน และ
ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสนิ ค้าแนะนําได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข ้าว
ตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ
นําท่านแวะชมของทีร่ ะลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)ซึ่งทําเป็ นเครื่องประดับทัง้ สร้อยคอและสร้อยข ้อมือซึ่งมี
การฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์ ปรับความสมดุลในระบบ
ต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัวหลังเจ็บป่ วยให ้สัน้ ลง
และภายในศูนย์แห่งนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจาก ปะการังสีแดง อัญมณีลาํ้ ค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทัง้ จี้ประดับ
แหวน ต่างๆ ทัง้ ยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึ่งเป็ นของประดับบ ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็ นสิง่ แสดงถึงบารมีในการปกครอง

เที่ยง
จากนั้น

ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมอนุ สรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ราํ ลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดี
ไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สาํ คัญ รถ และ จําลองห้องทํางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายา
ลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครัง้ เสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมือ่ วันที่ 5
มิถนุ ายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อกี อย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คอื การชม การเปลีย่ นเวรยามของทหารรักษาการรูป
ปัน้ สําริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลีย่ นเวรทุกๆชัว่ โมง

จากนั้น

แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสําอาง

จากนั้น

นําท่าน ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101ตึกระฟ้ าสูงทีส่ ุดในมหานคร
ไทเป และเป็ นตึกทีส่ ูงทีส่ ุดในโลกในปี พ .ศ. 2,547 – พ.ศ.
2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รบั รางวัล “ผูน้ าํ การออกแบบพลังงาน
และสิง่ แวดล้อม ” ตึก ไทเป 101 มีจาํ นวนชัน้ ทัง้ หมด 101 ชัน้
และ ชัน้ ใต้ดนิ อีก 5 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็ น ห ้างสรรพสินค้า และ

เย็น

ร้านอาหารชัน้ นําเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA .
ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู เสีย่ วหลงเปา

ที่พกั

โรงแรม LOFT SEASIDE HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ให้ทกุ ท่านได้พกั ผ่อน และ ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่สว่ นตัวในห้องพัก เพือ่ ช่วยในการไหลเวียนโลหิตได้ดี

วันที่หา้

อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น – วัดหลงซาน– สนามบินเถาหยวน  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

จากนั้น

นําท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยาน
ทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็ นแหลมยื่นลงไปในทะเล
เกิดขึ้นจากการเคลือ่ นทีข่ องแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลก

ตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของนํา้ ทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ท่ี หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้า
หญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดําบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิคนํา้ ทะเลสีครามสวยงามแปลก
ตา
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารทะเลสไตล์จนี
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น Jiufen Old Street
หมู่บา้ นโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็ นแหล่งขุดทองชื่อดังของ
ไต้หวัน เมือ่ กาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็ นสิง่
ดึงดูดใจให้นกั ท่องเทีย่ วมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทัง้ ร้านนํา้ ชา ร้าน
ขายขนม และ ของทีร่ ะลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ ้านโบราณซึ่งประดับ
ด้วยโคมไฟสีต่ างๆและตรอกซอยเล็กๆทีเ่ ต็มไปด้วยร้านค้า และ
นักท่องเทีย่ วจํานวนมาก

จากนั้น

เดินทางสูว่ ดั หลงซาน(Lungshan Temple)เป็ นหนึ่งในวัดทีเ่ ก่าแก่
และมีช่อื เสียงมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตัง้ อยู่ในแถบย่าน
เมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี แลว้ สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจีย๊ น
ช่วงปี ค .ศ. 1738 เพือ่ เป็ สถานทีส่ กั การะบูชาสิง่ ศักสิทธิ์ตามความ
เชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล ้ายกับวัดพุทธ
ของจีนแต่มลี ูกผสมของความเป็ นไต้หวันเข ้าไปด้วย จนบางคนเรียก
กันว่าเป็ นวัดสไตล์ไต้หวัน ทําให้ทน่ี ่เี ป็ นอีกหนึ่งแหล่งท่องเทีย่ วไม่
ควรพลาดของเมืองไทเป วัดหลงซานหรือ เหมงเจีย หลงซาน (Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างขึ้นเพือ่ สักการะเจ้าแม่
กวนอิมเป็ นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อ่นื ๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ทด่ี ้านในโดยมาจากทัง้ ศาสนา
พุทธ เต๋า และขงจือ๋ เช่น เจ้าแม่ทบั ทิม ทีเ่ กี่ยวข ้องกั บการเดินทาง , เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าทีก่ ารงาน

เย็น

และเทพเย่วเ์ หล่า หรือ ผูเ้ ฒ่าจันทรา ทีเ่ ชื่อกันว่าเป็ นเทพผูผ้ ูกด้ายแดงให ้สมหวังด้านความรัก
บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

22.35 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทยCHINA AIRLINES (CI) เทีย่ วบินที่ CI 837

วันที่หก

สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ

01.20+1 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
.............................................................................................................................

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

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

กลับจากเดินทาง จํานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

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

อัตราค่าบริการรวม
 ตัวเครื
๋ ่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัวไม่
๋ สามารถระบุท่นี งั ่ ได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผูก้ าํ หนด
 ที่พกั โรงแรมตามรายการ 4 คืน(ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถชําระ
ค่าบริการเพิม่ เติมได้โดยทําการจองและชําระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์ )
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
 ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ภาษีน้ํามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30กก./ท่าน และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม






ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสําหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รบั การยกเว้นการทําวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถผูช้ ่วยคนขับรถใน อัตรา 1,200 NTD/ทริป/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
**ขณะนี้นกั ท่องเที่ยวชาวไทยได้รบั การยกเว้นการทําวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายืน่ วีซ่าเข้าออกปกติ ทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,700 บาท(ไม่รวมค่าบริการ) **

เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่ และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาทส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้น
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลือ่ นการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อน
ล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษทั ฯกําหนด
ไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ
ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบริษทั ฯขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออก
ตัวภายในโดยไม่
๋
แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.ในกรณี ใช้พาสปอร์ตข้าราชการเล่มสีน้ําเงินเดินทาง จะต้องทําวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ที่ทาํ การจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี
ที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น

 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

