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ก ำหนดกำรเดนิทำง สงิหำคม-ตลุำคม 2562 

(ดพูเีรยีดตำมตำรำงดำ้นลำ่งคะ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. สมำชกิทุกท่ำนพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  เคำทเ์ตอร ์S ประต ู 8  

สำยกำรบนิ CHINA AIRLINES  เจำ้หน้ำที ่ คอยจดัเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำง

ส ำหรบัทุกทำ่น 

18.35 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศไตห้วนั...โดยสำยกำรบนิ CHINA AIRLINES   เทีย่วบนิที ่

CI840 (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

22.55 น. ถงึท่ำอำกำศยำนเกำสง เมอืงเกำสงหลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้แลว้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั 

พกัที ่: INTERNATIONAL CITIZEN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่

http://www.ncznhotel.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรงุเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม 

 

http://www.ncznhotel.com/
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เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทา่นสู ่รำ้นขนมเคก้พำยสปัปะรดอสิระเลอืกชมิเลอืกชอ้ปป้ิงขนมของฝากทีข่ ึน้ชือ่ของ

ไตห้วัน ไมว่า่จะเป็นพายเคก้สบัปะรด ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลศิ ขนมโมจสิตูรดัง้เดมิไตห้วัน ขนมพระ

อาทติย ์ฯลฯ จากนัน้เดนิทางสู ่เจดยีม์งักรเสอื (Dragon Tiger Tower) มรีปูปั้นมังกรและ

เสือค ารามขนาดใหญ่ตัง้อยู่อย่างเด่นสะดุดตา โดยที่ทางเขา้จะเป็นรูปปากมังกรและ

ทางออกจะเป็นรปูของปากเสอื ชาวทอ้งถิน่เชือ่กันว่า หากใครทีเ่ดนิลอดปากของมังกรหนิ 

และเดนิออกจากปากของเสอืจะเปลีย่นความโชครา้ยกลายเป็นความโชคด ีนอกจากนี้ท่าน

ยังสามารถขึน้ชมววิดา้นบนของเจดยี ์จะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ทีม่ฉีากหลังเป็น

ภเูขาทีส่วยงามมากทเีดยีว   จากนัน้เดนิทางสู ่วดัฉอืจ ี ้ใหท้า่นไดก้ราบไหว ้เทพไต่โต่กง   

(大道公) เนื่องจากท่านเป็นผูท้ีม่ีความรู ้ความสามารถดา้นการแพทย์และการเภสัชกรรม 

รวมไปถงึไดท้ าการรักษาผูค้นจากโรคระบาดตา่งๆ ท่านจงึไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็น เทพเจา้

แห่งการแพทย ์จากต านานเล่าว่าท่านไดท้ าการรักษาบาดแผลที่ตาของมังกร รวมไปถงึ

รักษาอาการกระดูกตดิคอของเสอื ซึง่ต่อมาเสอืตัวนัน้ก็ไดก้ลายมาเป็นพาหนะตดิตามท่าน 

และอทิธปิาฏหิาร์ยอื่นๆ อีกมากมาย  ใหท้่านไดก้ราบไหวเ้พื่อความเป็นสริมิงคล และ มี

สขุภาพแข็งแรง 

เทีย่ง    บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร อำหำรพเิศษ  อำหำรเจประยุกต ์

 จากนั้นเดินทางสู่ วดัฝอกวงซนั  วัดที่มีประวัตศิาสตร์มายาวนาน น าท่านสักการะพุทธ

สถานฝอกวงชัน วัดแห่งนี้มชี ือ่เสยีงมากในไตห้วัน โดยเฉพาะการประกอบธรรม อาณาเขต

กวา้งขวางปกคลุมภเูขาทัง้ลูก นอกจากมอีาณาบรเิวณมากมายแลว้ภายในตัววัดยังม ีการ

วันท่ีสอง เกาสง - ร้านพายสับปะรด - เจดีย์มังกรเสือ - วัดฉือจ้ี - วัดฝอกวงซัน 

- หนานโถว 
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ก่อสรา้งโบสถ์ที่สวยงาม และรูปปั้นพระอรหันต์หลายรอ้ยองค์  น าท่านชม อนุสรณ์

พระพุทธเจา้สรา้งตามรูปแบบพุทธคยาของอินเดีย  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่เมือง 

หนำนโถว 

เย็น  บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่: NUMBER ONE GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

https://zh-tw.facebook.com/pg/no1grandhotel/photos/?ref=page_internal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่าน ล่องเรอืทะเลสำบสุรยินัจนัทรำ ซึง่ไดร้ับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด 

เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน ตัง้อยู่ในเขตของ ซนัมูนเลค เนชั่นแนลซนีิกแอ

เรยี ซึง่ทางการท่องเทีย่วไตห้วันไดก้่อตัง้ขึน้เมือ่วันที่ 24 มกราคม 2000 เพือ่บูรณะเมอืง

จากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมือ่วันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ

จากผนืน ้าสูย่อดเขาทีนั่บจากความสงูระดับ 600-2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็น

ทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ลักษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ท าให ้

วันท่ีสาม ล่องเรือทะเลสาบสริุยันจันทรา +วัดพระถังซัมจ๋ัง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา - 

ไทเป – ซีเหมินติง 
 

https://zh-tw.facebook.com/pg/no1grandhotel/photos/?ref=page_internal
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 ตัวทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะว่า  

“สุรยินัจนัทรำ” พรอ้มทัง้น าท่านนมัสการอัฐขิอง  พระถงัซมัจ ัง๋ ที่ไดอ้ัญเชญิ อัฐธิาตุ

กลับมาที ่วดัเสวยีนกวง เมือ่ปี ค.ศ.1965  

เทีย่ง    บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำรอำหำรพเิศษ  ปลำประธำนำธบิด ี

 จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่ วดัเหวนิอู่ ซึง่หมายถงึศาสดาขงจื่อเทพเจา้แห่ง

ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แหง่ความซือ่สัตย ์รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัวทีต่ัง้อยู่หนา้วัด 

ซึง่มมีูลค่าถงึตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน และน าท่านนมัสการ  ศำลเจำ้ขงจือ้  และ ศำล

เจำ้กวนอู   ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ปัญญาและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์ น าท่านเขา้สู ่รำ้น

ชำ  ใหท้า่นไดช้มิชาขึน้ชือ่ของไตห้วัน จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงไทเป เพือ่น าทา่น

สู ่ย่ำนชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ (สยำมสแควรแ์ห่งไทเป) แหลง่รวมเทรนวัยรุน่ใหม่ๆอสิระทุก

ทา่นสนุกกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิมใีหเ้ลอืกมากมาย 

เย็น   บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร อำหำรพเิศษ  พระกระโดดก ำแพง 

พกัที ่: FIRST HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ http://first.taiwanhotelstaipei.com/en/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีส่ี ไทเป - วัดหลงซาน - วัดสิงเทียนกง - อนสุรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 

101 - (ไม่รวมค่าข้ึนจดุชมวิวช้ัน 89) – สนามบินเถาหยวน – กรงุเทพ 
 

http://first.taiwanhotelstaipei.com/en/
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เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปนมัสการพระโพธสิัตว์กวนอมิที ่วดัหลงซนัซือ่ขอพรใหแ้คลว้คลำด

ปลอดภยั มคีวำมสุขในชวีติครอบครวั ปลอดโรคภยั เป็นวัดศักดิส์ทิธิเ์ก่าแก่โบราณ

อายุ260 ปีสรา้งตัง้แตส่มัยราชวงศช์งิในแตล่ะวันจะมผีูค้นมากราบไหวแ้ละสวดมนตก์ันเป็น

จ านวนมากวัดนี้ถูกบูรณะมาแลว้หลายครัง้จากความเสยีหายทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวและที่

หนักทีส่ดุคอืชว่งสงครามโลกครัง้ที2่ ซึง่วัดนี้เสยีหายทัง้หมดแต่เกดิสิง่อัศจรรยค์อืองคพ์ระ

โพธสิตัวก์วนอมิกลับไมเ่กดิความเสยีหายแมแ้ตน่ดิเดยีวนอกจากนี้ยังมเีทพเจา้ของลัทธเิต๋า

อีกหลายองค์ใหไ้ดก้ราบไหวข้อพร เช่น เทพเจา้แม่ทับทิม, เทพบุ่นเชียง (เทพแห่ง

การศกึษา) และเทพกวนอู ❤แต่เทพยอดฮติของหนุ่มสาวคงเป็นเทพเฒ่าจันทรา ซึง่เป็น

เทพควิปิดของชาวจนี โดยเชือ่กันว่าทา่นใชด้า้ยแดงผูกหนุ่มสาวใหเ้ป็นลขิติของกันและกัน 

ใครอยากขอพรเรือ่งเนื้อคู่ตอ้งมาขอกับเทพองคน์ี้เลย !! ❤ แลว้น าท่านสูว่ดัสงิเทยีนกง

ขอพรใหส้มปรำรถนำและรำบรืน่ในหนำ้ทีก่ำรงำน โดยเฉพำะกำรท ำธุรกจิ  สรา้งขึน้

เพือ่อุทศิใหก้ับเทพเจา้กวนอู และเทพ 4 องคก์ลายเป็นเทพผูพ้ทิักษ์ทัง้ 5 ตามความเชือ่

ของขงจื๊ อ คอื เทพหลีต่ง้ปิน เทพจางตัน เทพหวังซา่น และเทพเย่เฟย จุดเด่นคอืเป็นวัด

เพยีงแหง่เดยีวในไทเปทีไ่มม่กีารเผากระดาษ ไมม่กีระถางธปู ไมม่ตีูบ้รจิาคและกจิกรรมทุก

อยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกับเงนิทอง 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร อำหำรพเิศษ  เสีย่วหลงเปำ 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหนิอ่อนทัง้หลังมี  

ลักษณะการก่อสรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถันทีปั่กกิง่ งดงาม กอปรอาณาเขตทีก่วา้งขวาง ท า

ใหอ้นุสรณ์แหง่นี้ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่

เป็นหอแสดงดนตร ีและ โรงละครแห่งชาติ  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101(ไม่

รวมคำ่ขึน้จุดชมววิช ัน้89)  ตกึระฟ้า แห่งนี้เคยมคีวามสงูเป็นอันดับ 1 ของโลก มคีวาม

สงูถงึ508เมตรสรา้งขึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยีย่มสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือ่นของ

แผน่ดนิไหว และการป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศ และยังมลีฟิทท์ีเ่คยเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ย

ความเร็วตอ่นาทอียูท่ี ่1,010 เมตร อสิระทา่นชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิงทีท่ันสมัยทีส่ดุแห่งหนึ่ง

ของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมชัน้น า 

เย็น     บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำรไดเ้วลำอนัสมควรเดนิทำงสูส่นำมบนิเถำหยวน 

23.20 น.  เหินฟ้ำเดนิทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบิน  CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ 

CI837  (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

02.20 น.+1  ถงึทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม.ิ..โดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 
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**หมำยเหต*ุ* รำยกำรทวัรน์ ีม้แีวะรำ้นขำยของฝำกทีข่ ึน้ชือ่ 2 รำ้น 

คอื รำ้นขนมเคก้สปัปะรด รำ้นชำ 

อตัรำคำ่บรกิำร ปี2562 

 

หมำยเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและ

รำคำนี ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิ หำกมกีำร

เรยีกเก็บเพิม่เตมิจำกสำยกำรบนิ 

*** 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง โดยมหีวัหนำ้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถิน่บรกิำรคะ่*** 

 

 

 

ชว่งกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทำ่น 

          เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 

            12 ปี พกักบั 

           ผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

เด็กอำยุต ำ่กวำ่  

12 ปี พกักบั 

ผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอำยุต ำ่กวำ่  

12 ปี พกักบั 

ผูใ้หญ ่2 ทำ่น 

             ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัทำ่นเดยีว 

จำ่ยเพิม่ 

 

1-4 ส.ค. 24,900        24,900 24,900 24,900 4,500 

15-18 ส.ค. 24,900        24,900 24,900 24,900 4,500 

22-25 ส.ค. 24,900        24,900 24,900 24,900 4,500 

12-15 ก.ย. 24,900        24,900 24,900 24,900 4,500 

19-22 ก.ย. 24,900        24,900 24,900 24,900 4,500 

26-29 ก.ย. 24,900         24,900 24,900 24,900 4,500 

3-6 ต.ค. 24,900         24,900 24,900 24,900 4,500 

17 – 20 ต.ค. 24,900         24,900 24,900 24,900 4,500 

24-27 ต.ค. 24,900         24,900 24,900 24,900 4,500 
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อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภยัการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คนืทีร่ะบตุามโปรแกรม  

 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คำ่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 / 500,000 บำท 

*ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ * 

เดนิทำงทอ่งเทีย่วไตห้วนัต ัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  

ยกเวน้วซีำ่ส ำหรบัคนไทยถอืพำสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว  

สำมำรถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14วนั 

พำสปอรต์ตอ้งมอีำยุไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ  

หำกไมแ่นก่รณุำสอบถำมตวัแทนจ ำหนำ่ยไดเ้ลยคะ่ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 คำ่วซีำ่ ทำ่นละ 1700 บำท (คำ่วซีำ่เด ีย่ว เช่นพำสขำ้รำชกำร) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

  ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 150 TWD / วนั / คน (ลูกคำ้) (=600 TWD/

ลูกคำ้) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพัก 

คา่ซกั รดี ฯลฯ 
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เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

  กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระค่ามัดจ า  10,000  บาท ก่อนการเดินทาง พรอ้มส าเนาหนา้

พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวำ่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

กำรยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมำยเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอืน่ๆ 

ทีอ่ยูน่อกเหนือการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย

การสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานี้คดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิท

ฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุด

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการ

เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 


