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Design Your Trip เท่ียวไต้หวนั 4 วนั 3 คืน 
เกาสง สีสนัเมืองเก่าแก่สดุชิค   

 

 
4 วนั 3 คนื 

 
เลอืกทีเ่ทีย่วไดเ้อง 

 
บรกิารเลอืกระดบัทีพ่กั 

 
อาหาร 7 มือ้ 

 
บรกิารไกดท์อ้งถิน่ 

 
บรกิารรถทอ่งเทีย่วส่วนตวั 

ตวัอย่างโปรแกรมการเดินทาง 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนิเกาสง – รบัจากสนามบนิส่งเขา้โรงแรม - - - 

2 เกาสง – (1) The Guomao Gommunity – (2) เจดยีม์งักร-เสอื – (3) วดัจัว่อิง๋หยวนตี้  – (4) ตลาดกลางคนื
รุ่ยฟง   - 

3 เกาสง – (5) ศนูยแ์สดงศลิปะตา้ตง – (6) Pier 2 Artcenter – (7) อดตีสถานกงสุลองักฤษ – (8) Dome of 
light – (9) Love River   - 

4 เกาสง – (10) พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน – สนามบนิเกาสง – กรุงเทพฯ  - - 

เดนิทาง กนัยายน 2563 – มนีาคม 2564 เดนิทาง 4 ท่าน 5 ท่าน 6 ท่าน 

 
พกัโรงแรม Kaohsiung Toong Mao Evergreen 

Hotel หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 
รถรบัสง่สว่นตวั Toyota WISH 

ราคา/ทา่น 
พกัเดีย่วจา่ย
เพิม่ ทา่นละ 
3,000 

9,900 8,900 8,900 
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D.I.Y เลือกสถานท่ี ได้สงูสุด 10 ท่ี จากทัง้หมด 15 ท่ี 
*ทางบรษิทัขอจดัสรรโปรแกรมการเดนิทางในแตล่ะวนั เพื่อความเหมาะสม หลงัจากเลอืกสถานทีเ่ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

The Guomao Community  
เป็นตกึทีพ่กัอาศยัของทหารทีส่รา้งขึน้ในปี 
1970 มีสถาปตัยกรรมที่โค้งเป็นตัวยู มี
รูปร่างเหมือนครึ่งวงกลมรวมกันเป็นรูป
ทรงกระบอก 

 

เจดียม์งักร-เสือ  
เป็นเจดีย์สูง 7 ชัน้คู่กัน โดยจะมีรูปป ัน้
มงักรและเสอืขนาดใหญ่เป็นทางเขา้เจดยี์ 
ตัง้อยู่โดดเด่น อยู่กลางรมิสระบวัหรอืสระ
เหลยีนฉือถนั 

 

วดัจัว่อ๋ิงหยวนต้ี   
เป็นศาลากลางน ้าที่ประดิษฐานรูปป ัน้ของ
เทพเจ้าเสวียนอู่ขนาดใหญ่มาก เป็นเทพ
เจา้ในลทัธเิต๋าทีผู่ค้นใหก้ารนบัถอืเป็นอย่าง
มาก 

 

ตลาดกลางคืนรุ่ยฟง   
ตลาดกลางคนืสไตลท์อ้งถิน่ทีเ่ปิดมานาน
กว่า 20 ปี ลักษณะแผงขายของสไตล์
รถเขน็และแผงลอย ส่วนใหญ่จะขายของ
กนิเล่น อาหาร ขนม เครื่องดื่ม 

 

ศนูยแ์สดงศิลปะต้าตง 
ศูนย์รวมการแสดงศิลปะ และวัฒนธรรม
หลากหลายชนิด เช่นการร่ายร า การร้อง
เพลงทอ้งถิน่ของเมอืงเกาสง 

 

พ้ืนท่ีแสดงศิลปะ ท่าเรือหมายเลข 2  
ย่านโกดงัเกบ็ของเก่า มาปรบัเปลีย่นเป็น
ศูนย์รวมผลงานทางด้านศิลปะ มีรูปป ัน้
และผลงานประตมิากรรมตัง้อยู่มากมาย 

 

อดีตสถานกงสุลองักฤษ 
เป็นกงสุลเก่าแก่ทีม่สีถาปตัยกรรมสวยงาม 
ด้วยตวัอาคารมลีกัษณะเป็นแบบในสไตล์
ตะวันตก และเป็นที่จดัแสดงเอกสารทาง
ประวตัศิาสตรแ์ละภาพถ่ายจากอดตี 

 

Dome of light  
ตัง้อยู่ภายในสถานีรถไฟ MRTเหมย่ลีเ้ต๋า 
น าเสนอเรื่องราวแห่งชีวิตที่ส ัมพันธ์กบั 
ดนิ น ้า ไฟ และแสงสว่าง  

 

แม่น ้าแห่งความรกั 
แม่น ้ าที่ส าคญัของเมืองเกาสง บริเวณรมิ
สองฝ ัง่แม่น ้าเตม็ไปด้วยความเขยีวขจขีอง
พชืพรรณไมต้่างๆ  

 

พทุธอทุยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน 
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ที่สุดใน
ไต้หวัน มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยักษ์
พร้อมกับ เจดีย์ขนาดใหญ่ เรีย งราย
ดา้นหน้าอยู่ 2 ขา้ง 

 

ย่านช้อปป้ิง ซินจเูจียง  
ย่านช้อปป้ิงแฟชัน่ชื่อดงัที่สุดของเมอืงเกา
ส ง  มีสิ น ค้ า เ กี ย ว กับ แฟชั น่ ทุ ก แบบ
เหมอืนกบัย่านซเีหมนิตงิ ของเมอืงไทเป 

 

ล่ิวเหอไนทม์ารเ์กต็ 
ตลาดถนนคนเดนิทีม่รีา้นคา้ต่างๆตัง้ขาย
ทัง้ 2 ขา้งของถนน และถูกรโีนเวทเพื่อให้
เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มอีาหารไต้หวนั
ขายอยู่ทุกเมนู รวมทัง้เมนูยอดฮติต่างๆ
ของเมอืงเกาสงดว้ย 

 

วดัซานเฟ้ิง 
วดัเก่าแก่อายุมากกว่า 300 ปี เป็นวดักลาง
ทีช่าวเกาสงใหค้วามเคารพนบัถอื จดุเดน่
อยู่โคมแดงกว่าพนัดวง 

 

ห้างดรีมมอลล ์
ห้างขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน 
ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน
เหมอืนกบัหา้งสมยัใหม่ 
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แหล่งช้อปป้ิง Kubic  
แหล่งชอ้ปแนวใหม ่คอนเทนเนอรม์อลลส์ุด
ชิค ที่ปรับโฉมทาสีใหม่ให้มันสดใส วาด
สตรทีอารท์เท่ๆ  มขีองขายเก๋ๆ 

  

 

ตวัเลือกรถเพ่ิมเติม (Upgrade) 

 
 

 
 

Volkswagen MINI VAN 6+2 seats ช าระเพิม่ 1,000 / ทา่น 

 
 

 
 

VIP Volkswagen 7+2 seats ช าระเพิม่  2,000 / ทา่น 
  

ตวัเลือกโรงแรมเพ่ิมเติม (Upgrade) 
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โรงแรม Kaohsiung Urban Hotel 33 
 

ช าระเพิม่ 1,500/ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 4,000/ทา่น 

 
 

โรงแรม Ambassador Hotel Kaohsiung 
 

ช าระเพิม่ 3,000/ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 5,000/ทา่น 

อตัราน้ีรวม: 
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทย (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่ารถน าเท่ียวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 

o 4 ท่านใชร้ถ Toyota Wish 
o 5-6 ท่านใชร้ถ Volkswagen MINI VAN 6+2 seats 

 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 
อตัราน้ีไม่รวม: 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป–กลบั / ค่าภาษสีนามบนิ และภาษนี ้ามนั / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมอืงส าหรบัคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และรา้นอาหาร 
 ค่าทปิคนขบัรถ ค่าทปิไกด ์ 200 NT/คน/วนั 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
ข้อควรทราบ: 
 กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอยีดเมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร์แลว้ทางบรษิัทถอืว่าท่าน รับทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทั  
 บรกิาร Private Tour โดยมไีกดท์อ้งถิน่พดูภาษาไทยใหบ้รกิาร จะไมม่หีวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย, คนขบัรถพดูภาษาทอ้งถิน่เท่านัน้  
 ควรนดัหมายเวลากบัไกดท์อ้งถิน่ (Local Guide) เรือ่งจุดขึน้ลงรถ เวลานดัหมายใหช้ดัเจน เพือ่ป้องกนัการคลาดเคลือ่นกบัคนขบัรถของท่านและทมีฯ 
 ก่อนเดนิทาง เราจะแจง้ ชือ่คนขบั พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์และใบ Confirmation ใหแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกทีเ่ดนิทางไปถงึสนามบนิ คนขบัรถจะถอืป้ายชือ่ของท่านเพือ่รอรบัท่าน  
 ส าหรบัท่านทีต่อ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าทีฝ่า่ยขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่

ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

 อตัราค่าบรกิารทีแ่สดงขา้งตน้ ตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 4 ท่านขึน้ไป กรณจี านวนผูเ้ดนิทางน้อยกว่าหรอืมากกว่าทีก่ าหนด กรุณาสอบถามเจา้หน้าที ่เพือ่เสนอราคาอกีครัง้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบนิ, การนดัหยุดงาน, ภยั
ธรรมชาต,ิ การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ กฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 
และจะไมค่นืเงนิค่าทวัร์ทีช่ าระมาแลว้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ อาทิ สึนาม ิแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อัน
นอกเหนือจากการควบคุมของบรษิทัฯ โดยทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิเท่านัน้ เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
 

การส ารองท่ีนัง่และช าระเงิน 

 ยืนยนัการส ารองท่ีนัง่กบัเจา้หน้าทีฝ่า่ยขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
 ช าระเงนิยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการยนืยนัการส ารอง  
 กรณรีาคารวมตัว๋เครือ่งบนิช าระเงนิ 70 % หลงัจากยนืยนัการจอง และค่าทวัรส์่วนที่เหลอืทัง้หมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อนเดนิทาง  
 หากท่านไมช่ าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
 หลงัจากส ารองทีน่ัง่เรยีบรอ้ยแลว้ เจา้หน้าทีฝ่่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรบัหนังสอืเดนิทางและเอกสารอื่นทีแ่จง้ไวใ้นโปรแกรม เพื่อด าเนินการยื่นขอวซ่ีา (ส าหรบั

ประเทศทีต่อ้งท าวซ่ีา)  
 

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทาง หลงัจากไดช้ าระเงนิมดัจ าในครัง้แรกไปแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า 
 อนึ่งเมื่อท่านไดย้นืยนัใหท้างบรษิทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรอืยนืยนัการส ารองหอ้งพกัให้กบัโรงแรมแลว้หากมกีารเปลี่ยนแปลง ห รอืยกเลกิการ

เดนิทางในภายหลงับรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร ์และค่าตัว๋เครือ่งบนิไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ ในกรณตีัว๋ทีส่ามารถท ารฟีนัดไ์ดผู้เ้ดนิทางตอ้งรอเงนิค่ารี
ฟนัด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบนิเท่านัน้ (ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลกิทุกครัง้ จ านวนเงนิขึน้อยู่กบั
เงือ่นไขของแต่ละสายการบนิ 

 หากท่านยกเลกิการเดนิทางเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวซ่ีาไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษิทัฯ ขอคดิ
ค่าใชจ้่ายเพิม่ คอืค่าวซ่ีา และค่าเปลีย่นชือ่ตัว๋เครือ่งบนิเท่านัน้ ทัง้นี้ตอ้งไมอ่ยู่ในเงือ่นไขตัว๋ทีไ่มอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชื่อ และไมอ่นุญาตใหค้นืบตัรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงนิมดัจ า หรือ ค่า
ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่่ากรณใีดทัง้สิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณทีีท่่านไม่
สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได้ 
 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัขึน้อยู่กบัการวางรปูแบบของแต่ละโรงแรม กรณผีูร้่วมเดนิทางในคณะของท่าน

จองหอ้งประเภทอื่น ๆ อาจท าใหไ้มไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหม้ผีูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากทีสุ่ด คอื 3 คนเท่านัน้ 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจี านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิม่เตยีงเสรมิให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืไมม่เีตยีงเสรมิให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดีย่ว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วเพิม่ดว้ย 
 ในกรณีทีม่กีารจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนทีค่ดิไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงเพือ่ความเหมาะสมของโปรแกรม 
 


