
 

กกกำหนดเดดินทกำง :  ววันททที่ 10-14 เมษกำยน  2560            

     ไฮไลทท
 WonderfulPackage ชวนคคณบดินลวัดฟฟ้กำสสส เกกำะไตฟ้หววัน  ดฟ้วยสกำยกกำรบดิน   China Airlines 
 ลสองเรรือชมควกำมงกำมของทะเลสกำบสครดิยวัน จวันทรกำ ซซที่งมททดิวทวัศนทรกำวกวับภกำพวกำดพสสกวันจทน
 กรกำบไหวฟ้สดิที่งศวักดดิดิ์สดิทธดิดิ์ววัดบคบุ๋นบสฟ้ ศกำสดกำขงจรืที่อ เทพเจฟ้กำกวนอส เทพเจฟ้กำแหสงปวัญญกำและควกำมซรืที่อสวัตยท
 นวัที่งรถไฟโบรกำณชมซกำกคระ และ ปสกำสนสองพวันปท  ณ อคทยกำนแหสงชกำตดิอกำลทซกำน 
 ชมตซกไทเป 101 สวัญลวักษณทแหสงไตฟ้หววัน พรฟ้อมชฟ้อปปดิปิ้งจคใจสดินคฟ้กำแบรนดทเนม
 ชมไฮไลทท "หดินเศทยรรกำชดินท" ททที่วนอคทยกำนหดินเหยสหลดิที่ว ควกำมมหวัศจรรยทททที่ธรรมชกำตดิสรฟ้กำง
 ชฟ้อปปดิปิ้งหมสสบฟ้กำนโบรกำณจดิที่วเฟดิที่น หมสสบฟ้กำนเกสกำแกสของไตฟ้หววันตวัปิ้งแตสสมวัยสงครกำมโลก
 ชมควกำมควกำมอลวังกกำรของอนคสรณทสถกำนเจทยงไคเชช็ค ผสฟ้ททไดฟ้ชรืที่อวสกำเปช็นประธกำนกำธดิบดทคนแรกบนเกกำะไตฟ้หววัน
 ชฟ้อปปดิปิ้งยสกำนดวัง.... ฝงเจทที่ยไนททมกำรทเกช็ต  ซทเหมดินตดิง  แหลสงรวมแฟชวัที่นชวัปิ้นนกกำของไตฟ้หววัน

WONDERFUL TAIWAN

ทะเลสกำบสครดิยวันจวันทรกำ  – ตซกไทเป 101
นวัที่งรถไฟโบรกำณชมซกำกคระอคทยกำนแหสงชกำตดิอกำลทซวัน 

5 ววัน  4  ครืน
รกำคกำเรดิที่มตฟ้น

บกำท/ทสกำน
27,999



ววันททที่10/04/60      ทสกำอกำกกำศยกำนสควรรณภสมดิ - ไตฟ้หววัน – ไทจง - ฝงเจทที่ยไนททมกำรทเกช็ต                          (D)
05.30 น. พรฟ้อมกวันททที่ทสกำอกำกกำศยกำนสควรรณภสมดิ ชวัปิ้น 4 สสวนผสฟ้โดยสกำรระหวสกำงประเทศขกำออก ประตส 8 เคกำนทเตอรท S สกำยกกำรบดิน ไช

นสกำ แอรทไลนท โดยมทเจฟ้กำหนฟ้กำททที่บรดิษวัทฯ คอยใหฟ้กกำรตฟ้อนรวับและอกกำนวยควกำมสะดวกในกกำรเชช็คอดิน

08.30 น เหดินฟฟ้กำสสสนครไทเป ประเทศไตฟ้หววัน โดยสกำยกกำรบดิน CHINA AIRLINE เททที่ยวบดินททที่ CI 838  

12.55 น.       ถถึง สนกำมบดินทสกำอกำกกำศยกำน เถกำหยวนเมรืองไทเป   ประเทศไตต้หววัน (เวลกำทฟ้องถดิที่นททที่ไตฟ้หววันเรช็วกวสกำเมรืองไท 1 ชม .)
ซถึซึ่งเปป็นเกาะททซึ่มทพพพนททซึ่เลป็กกววาประเทศไทยประมาณ 12 เทวาตวัพ งอยยวหวางจากชายฝวัซึ่งดต้านตะววันออกเฉทยงใตต้ ของ
จทนประมาณ 160 กกโลเมตร ประกอบดต้วยเกาะนต้อยใหญว ราว 78 เกาะ มทกรรุงไทเป เปป็นเมพองหลวงและเมพอง ใหญว
ททซึ่สรุด หลวังจากผวานพกธทการตรวจคนเขต้าเมพองแลต้ว  จากนวัพนนนาทวานสยว  เมรืองไทจง หรพอ เมพองไถจง เปป็นเมพองใหญว
อวันดวับททซึ่ 3 ของมณฑลไตต้หววัน รองจากไทเปและเกาซรุง เมพองนทพ เปป็นศยนยย์กลางววัฒนธรรม การศถึกษา เศรษฐกกจและ
การคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตต้หววัน จถึงทนาใหต้เมพองนทพมทความคถึกควักอยยวตลอดเวลา  

      คกที่กำ รวับประทกำนอกำหกำรคกที่กำ ณ  ภวัตตกำคกำร 
นนาทวานสยว ตลกำดฝงเจทยไนททมกำเกช็ต  ตลาดนวัดกลางคพนททซึ่มทชพซึ่อเสทยงของเมพองไทจง  ใหต้ทวานไดต้อกสระกวับการชต้อปปกพ ง 
เลพอกซพพอสกซึ่งของททซึ่ถยกใจ ทวานททซึ่ชพซึ่นชอบรองเทต้า ONITSUKA TIGER พลาดไมวไดต้ททซึ่นทซึ่ราคาถยกกววาเมพองไทย
แนวนอน  

   พวักททที่ TALMUD HOTEL หรรือเททยบเทสกำ  

ววันททที่11/04/60   ไทจง - หนกำนโถว - ววัดจงไถฉวันซรืที่อ – รฟ้กำนชกำ - ลสองเรรือทะเลสกำบสครดิยวันจวันทรกำ - ววัดเหวดินหวสส –เจทยอทปิ้ 
(B/L/D)

เชฟ้กำ           บรดิกกำรอกำหกำรเชฟ้กำ ณ หฟ้องอกำหกำรของโรงแรม
พาทรุกทวานเดกนทางสยว เมรืองหนกำนโถว  จากนวัพนพาทรุกทวานเททซึ่ยวชม  ววัดจงไถฉวันซรืที่อ  ววัดททซึ่มทขนาดใหญวเปป็นอวันดวับ 1
บนเกาะไตต้หววันและตกดอวันดวับววัดททซึ่มทขนาดใหญวททซึ่สรุด  1 ใน 3 อทกดต้วย  ววัดจงไถฉาน เปป็นววัดพรุทธนกกายมหายานถยก
สรต้างขถึพ นในเดพอนกวันยายน ปท ค.ศ.2000 เปป็นสถานททซึ่สนา หรวับจารกกแสวงบรุญของชาวไตต้หววัน อทกทวัพ งเปป็น
มหาวกทยาลวัยสงฆย์ททซึ่มทหต้องเรทยนหลายพวันหต้องเพพซึ่อใหต้พระสงฆย์ไดต้ศถึกษาพระธรรมและไดต้ชพซึ่อว วาเปป็นววัดททซึ่ววัดนทพ ใชต้งบ
ประมาณการกวอสรต้างกววาหมพซึ่นลต้านบาท โดยมทความสยงอยย วททซึ่ 150 เมตร ออกแบบโดยวกศวกรคนเดทยวกวันกวับททซึ่
ออกแบบตถึก 101 ซถึซึ่งตวัวอาคารววัดมทโครงสรต้างททซึ่แขป็งแกรวงมาก ในปท ค.ศ.1999 เกกดแผวนดกนไหวอยวางรรุนแรงในเขต
ไถจง  ทนาใหต้หมยวบต้านและอาคารโดยรอบววัดไดต้รวับความเสทยหายอยวางหนวัก   แตวตวัวววัดจงไถฉานซพซึ่อกลวับไมวไดต้รวับ
ความเสทยหายเลย   นวับตวัพงแตวนวัพนมากผยต้คนตวางพากวันเลพซึ่อมใสวศรวัทธาววัดนทพ เปป็นอยวางมาก จากนวัพนพาทวานเดกนทางสยว
รฟ้กำนชกำ อวันลพซึ่อชพซึ่อททซึ่มทชพซึ่อเสทยงของไตต้หววัน ใหต้ทวานชกมชาและซพพอเปป็นของฝากกลวับบต้าน  

เททที่ยง         รวับประทกำนอกำหกำรกลกำงววัน  ณ  ภวัตตกำคกำร เมนสปลกำประธกำนกำธดิบดท 



หลวังอาหารจากนวัพนพาทรุกทวาน ลสองเรรือชมทะเลสกำบสครดิยวันจวันทรกำ  ซถึซึ่งไดต้รวับการกลวาวขานววางดงามราวกวับภาพ
วาด เปรทยบเสมพอน“สวกสเซอรย์แลนดย์แหวงไตต้หววัน ” ทะเลสาบสรุรกยวันจวันทรา ตวัพงอยยวในเขตอนาเภอหนานโถว ทาง
ตอนกลางของเกาะไตต้หววัน เปป็นทะเลสาบธรรมชาตกททซึ่ใหญวททซึ่สรุดของไตต้หววันอยย วเหนพอระดวับนนพาทะเล 760 เมตร มท
เนพพอททซึ่ 900 เฮคตารย์ มทเกาะททซึ่มทชพซึ่อววา กวง หวา เตวา ซถึซึ่งเปป็นเกาะททซึ่เลป็กตวัพ งอยยวกลางทะเลสาบ ดต้านทกศเหนพอของ
ทะเลสาบมทรยปทรงคลต้ายพระอาทกตยย์ สววนดต้านทกศใตต้นวัพนมทรยปทรงคลต้ายพระจวันทรย์เสทพ ยว จถึงถยกขนานนามววา
ทะเลสาบสรุรกยวันจวันทรา เนพซึ่องจากเปป็นทะเลสาบททซึ่อยย วบนเทพอกเขาททซึ่มทนนพาใสสะอาด ทนาใหต้สถานททซึ่แหวงนทพมทผยต้คนนกยม
มาทวองเททซึ่ยวพวักผวอน มทบรกการลวองเรพอชมทะเลสาบซถึซึ่งเปป็นททซึ่นกยมของนวักทวองเททซึ่ยว มทรทสอรย์ทและโรงแรมตวัพงอยยว
รกมทะเลสาบหลายแหวง หนถึซึ่งในนวัพนเคยเปป็นบต้านพวักตากอากาศของประธานาธกบดทเจทยงไคเชป็ก และมาดามซวงผยต้
เปป็นภรรยา แตวปวัจจรุบวันไดต้สรต้างเปป็นโรงแรมหรยไวต้บรกการนวักทวองเททซึ่ยว นอกจากนทพ ยวังมทแหลวงชต้อปปกพ งรวมตวัวอยยว
บรกเวณทวาเรพออทกดต้วย นนาทวานกราบไหวต้สกซึ่งศวักดกด สกทธกด ททซึ่ ววัดเหวดินหวสส  เชวน ศาสดาขงจพพอ เทพเจต้าแหวงเทพเจต้าแหวง
ความซพซึ่อสวัตยย์ รวมถถึงสกงโตหกนอวอน 2 ตวัว ททซึ่ตวัพงอยยวหนต้าววัด ซถึซึ่งมทมยลควาตวัวละ 1 ลต้านเหรทยญไตต้หววัน  จากนวัพนนนาทวาน
สยว มณฑลเจทยอทปิ้ เปป็นมณฑลททซึ่มทชพซึ่อเสทยงอทกเมพองหนถึซึ่งในภาคตะววันตกเฉทยงใตต้ของไตต้หววัน ถยกลต้อมรอบดต้วยภยเขา
ดต้านหนถึซึ่งและอทกดต้านตกดกวับทะเล มณฑลเจทยอทพ เปป็นเมพองเลป็กๆททซึ่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจทยอทพ  มท
ลวักษณะเปป็นพพพนททซึ่ราบ ตวัพงอยยวทางทกศตะววันตกเฉทยงใตต้ของไตต้หววัน ในสมวัยราชวงศย์ชกง ถยกเรทยกว วา Kage และถยก
เรทยกววา Kagi ในยรุคอาณานกคมของญทซึ่ปรุวน มทชพซึ่อในประววัตกศาสตรย์ว วา Tirosen เปป็นเพทยงมณฑลเดทยวในไตต้หววันททซึ่มท
ถถึงสามอรุทยานแหวงชาตก (National scenic area) ไดต้แกว Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National
Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซถึซึ่งทวัพงสามพพพนททซึ่ดวังกลวาวลต้วนมททวัศนทยภาพททซึ่โดดเดวนและสวยงาม
แตกตวางกวันไป จากภยเขาสยวททซึ่ราบและจากททซึ่ราบสยววกวทะเล                

คกที่กำ รวับประทกำนอกำหกำรคกที่กำ  ณ ภวัตตกำคกำร 
                     พวักททที่ ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL INTERNATIONAL HOTEL   หรรือเททยบเทสกำ  

ววันททที่12/04/60     เจทยอซปิ้ - อคทยกำนแหสงชกำตดิอกำลทซกำน - นวัที่งรถไฟโบรกำณชมซกำกคระและสวนสนพวันปท -ผสหลทที่                 (B/L/D)
เชฟ้กำ  บรดิกกำรอกำหกำรเชฟ้กำ ณ หฟ้องอกำหกำรของโรงแรม  

จากนวัพนนนาทวานสยว อคทยกำนแหสงชกำตดิอกำลทซกำน ชมจรุดทวองเททซึ่ยวสนาควัญ ชมบรรยกำกกำศภกำยในอคทยกำน ( นวัที่งรถไฟโบรกำณ
สถกำนทเสดินมสส)  อรุทยานแหวงชาตกอาลทซานถพอเปป็นอรุทยานททซึ่มทชพซึ่อเสทยงททซึ่สรุดของไตต้หววัน ททซึ่มทความสวยงามอยย วสยงจาก
ระดวับนนพาทะเล 2,700 เมตร เปป็นอรุทยานฯททซึ่มทความสวยงามมาก โดยเฉพาะในเดพอน มทนาคม-เมษายน ของทรุกปท ซถึซึ่ง
เปป็นฤดยใบไมต้ผลก ดอกซากรุระจะบานสะพรวัซึ่งพรต้อมกวับพรรณไมต้อทกนานาชนกด เชวน ซากรุระ,ไฮเดรน เยทยรย์ สวัมผวัส
อากาศบรกสรุทธกด  ชพซึ่นชมทะเลหมอก ตต้นไมต้ใหญวททซึ่มทอายรุ 3,000 ปท ฯลฯ ภายใน อรุทยานยวังมททะเลสาบสองพทซึ่นต้อง ซถึซึ่ง
เปป็นทะเลสาบททซึ่มทความสวยงามอยวางมาก เปป็นทะเลสาบททซึ่นนาสายนนพาจาก สองจรุดมารวมกวันอยยวททซึ่ทะเลสาบแหวงนทพ  
พรต้อมทวัพงใหต้ทวานไดต้ชม สวนสนพวันปท ซถึซึ่งมทสนหลากหลายนานาพวันธรุย์ มทความสวยงามททซึ่แตกตวางกวันไป ทวัพงตต้นไมต้ททซึ่



สยงใหญวและมทลวักษณะททซึ่แปลกประหลาด ซถึซึ่งในแตวละตต้นมทอายรุมากกววารต้อยปท สามารถจกนตนาการเปป็นรยปตวางๆ 
และยวังมทตต้นไมต้ททซึ่มทอายรุยพนนานอทกมากมาย และในบรกเวณไมวไกลกวัน 

เททที่ยง  รวับประทกำนอกำหกำรกลกำงววัน  ณ  ภวัตตกำคกำร
 บสกำย หลวังอาหารนนาทวานเดกนทางสยว เมรืองผสสหลทที่  ใชฟ้เวลกำเดดินทกำงประมกำณ  3 ชวัที่วโมง

     คกที่กำ              รวับประทกำนอกำหกำรคกที่กำ ณ  ภวัตตกำคกำร 
                   พวักททที่ PULI   EASE  HOTEL   หรรือเททยบเทสกำ  

ววันททที่13/04/60    ผสสหลทที่ - ไทเป – อคทยกำนเหยสหลดิที่ว – หมสสบฟ้กำนโบรกำณจดิที่วเฟดิที่น – รฟ้กำน GERMANIUM – ซทเหมดินตดิง    (B/L/D)

เชฟ้กำ  บรดิกกำรอกำหกำรเชฟ้กำ ณ หฟ้องอกำหกำรของโรงแรม 
หลวังอาหารนนาทวานเดกนทางกลวับสยวไทเป  ใชต้เวลาประมาณ 3 ชม.  จากนวัพนพาทวานเดกนทางสยว  อคทยกำนแหสงชกำตดิเหยบุ๋
หลดิที่ว   เมพองไทเปซถึซึ่งเปป็นชายหาดตวัพงอยยวสววนเหนพอสรุดของเกาะไตต้หววัน มทลวักษณะพพพนททซึ่เปป็นแหลมเรทยวยาวและแคบ
ยพซึ่นไปในทะเลและมทชพซึ่อเสทยงในเรพซึ่องโขดหกนททซึ่มทลวักษณะรยปทรง ตวางๆแปลกตา โดยสกซึ่งททซึ่โดดเดวนททซึ่สรุดของททซึ่นทซึ่คพอ 
ภยมกประเทศและหกนรยปทรงแปลกตาททซึ่งดงาม เกกดจากการกวัด เซาะของนนพาทะเลเมพซึ่อหลายลต้านปทกวอน ทนาใหต้เกกดการ
ทวับถมของแนวหกนตามชายฝวัซึ่งในลวักษณะรยปรวางททซึ่แตกตวางกวัน โขดหกนบางกต้อนมทลวักษณะคลต้ายภาพของสกซึ่งตวางๆ 
และหกนททซึ่มทชพซึ่อเสทยงรยต้จวักโดวงดวังไปทวั ซึ่วโลกคพอ หดินรสปพระเศทยรรกำชดินท นอกจากนทพ ยวังมทหกนเททยน หกนรองเทต้าของ
เทพธกดา หกนเตต้าหยต้ หกนดอกเหป็ด และอพซึ่นๆ เปป็นตต้น 

เททที่ยง  รวับประทกำนอกำหกำรกลกำงววัน  ณ  ภวัตตกำคกำร
หลวังอาหารนนาทวานเดกนทางสยว   หมสสบฟ้กำนโบรกำณจดิที่วเฟดิที่น อดทตเปป็นแหลวงเหมพองทองททซึ่มทชพซึ่อเสทยงตวัพงแตวสมวัยกษวัตรกยย์กวง
สวทพแหวงราชวงศย์ชอง มทนวักขรุดทองจนานวนมากพากวันมาขรุดทองททซึ่นทซึ่ การโหมขรุดทองและแรวธาตรุตวางๆ ทนาใหต้จนานวน
แรวลดลงอยวางนวาใจหายและผยต้คนตวางพากวันอพยพยต้ายออกไป เหลพอทกพงไวต้เพทยงความทรงจนาจนกระทวัพงมทการใชต้
จกซึ่วเฟกซึ่ นเปป็นฉากในการถวายทนาภาพยนตรย์ชพซึ่อดวัง “เปยฉกงเฉกงชพซึ่อ” และ “อยอู๋เหยทยน เตอะซวันชกว”ทวัศนทยภาพภยเขาททซึ่
สวยงามในฉากภาพยนตรย์ไดต้ดถึงดยดนวักทวองเททซึ่ยวจนานวนมากเดกนทางมาชพซึ่นชมความงดงามของททซึ่นทซึ่ นนาทวานอกสระ
ชต้อปปกพ งหมยวบต้านโบราณจกซึ่วเฟกซึ่ น ซถึซึ่งอยยวบนเขา ใหต้ทวานไดต้เพลกดเพลกนกวับการจวับจวายซพพอของกกนแปลกๆ อทกทวัพงยวังมท
บวัวลอยเผพอกททซึ่โดวงดวังททซึ่สรุดในไตต้หววัน ใหต้ทวานไดต้เลพอกซพพอของฝากและสกนคต้าอพซึ่นๆ อทกมากมาย เพลกดเพลกนกวับถนน
คนเดกนททซึ่ยาวททซึ่สรุด (ในกรณทททที่เดดินทกำงตรงกวับววันเสกำรทและววันอกำทดิตยท เมรืที่อไปถซงจคดททที่กกกำหนดตฟ้องเปลทที่ยนเปช็นรถ
Shuttle Bus ประจกกำทกำงจดิที่วเฟดิที่นเพรืที่อขซปิ้นลง)  จากนวัพนนนาทวานสยวรต้าน GERMANIUM POWER แหลวงผลกต สกนคต้าททซึ่
ทนาจากธาตรุเจอรย์เมเนทยม ททซึ่มทครุณสมบวัตกในการแผวอกออนลบททซึ่สวงผลดทตวอผยต้สวมใสว อาทกเชวน ทนาใหต้เลพอดลมไหลเวทยน
ดทขถึพน เพกซึ่มพละกนาลวัง ผวอนคลายความตถึงเครทยด เปป็นตต้น โดยเปป็นสกนคต้ายอดนกยมททซึ่แพรวหลายในหลายๆ ประเทศทวั ซึ่ว
เอเชทย 



คกที่กำ               รวับประทกำนอกำหกำรคกที่กำ ณ  ภวัตตกำคกำร เมนสสคกทปิ้ไตฟ้หววัน 
จากนวัพนพาทรุกทวานไปชต้อปปกพ งททซึ่ ซทเหมดินตดิง  อทกหนถึซึ่งยวานชป็อปปกพ ง ชพซึ่อดวังแหวงไทเป พอๆ กวันกวับสยามสแควรย์บต้าน
เรา  เรทยกววาเปป็นแหลวงชป็อปปกพ งของววัยรรุวน เปป็นททซึ่รวมแฟชวั ซึ่น เสพพอผต้า กระเปอู๋า เครพซึ่องประดวับตวางๆ รวมกวันอยยวททซึ่นทซึ่ ใหต้
ทรุกทวานไดต้เลพอกสรรชต้อปปกพ งไดต้อยวางจรุใจ  

   พวักททที่  ATAMI  HOTEL  หรรือเททยบเทสกำ   
      **อกสระใหต้ทวานไดต้ผวอนคลายกวับการแชวนนพ าแรวธรรมชาตก ททซึ่อรุดมไปดต้วยแรวธาตรุททซึ่มทสรรพครุณในการรวักษาโรคตวางๆ จถึงเชพซึ่อไดต้ววาถต้าไดต้แชวนนพ าแรว

แลต้วจะทนาใหต้ผกวพรรณสวยงามและชววยใหต้ระบบหมรุนเวทยนโลหกตดทขถึพน**กรคณกำเตรทยมชคดวสกำยนกปิ้กำและหมวกคลคมผม**              

ววันททที่14/04/60     รฟ้กำนพกำยสวับปะรด – อนคสรณทสถกำนเจทยงไคเชช็ค – ตซกไทเป 101 (ไมสรวมขซปิ้นตซก)– ไตฟ้หววัน - กรคงเทพฯ    
(B/L/D)

เชฟ้กำ  บรดิกกำรอกำหกำรเชฟ้กำ ณ หฟ้องอกำหกำรของโรงแรม  
 จากนวัพนนนาทวานลพอกชกมเลพอกชต้อปปกพ งขนมของฝากททซึ่ขถึพนชพซึ่อของไตต้หววัน  ไมวววาจะเปป็น พกำยเคฟ้กสวับปะรด  ทต้อฟฟทซึ่
นมรสเลกศ  ขนมโมจกสยตรดวัพงเดกมไตต้หววัน   จากนวัพนพาทรุกทวานไปยวัง “อนคสรณทสถกำนเจทยงไคเชช็ค” ซถึซึ่งเปป็นแหลวงรวม
รยปภาพ สกซึ่งของตวางๆ ททซึ่เปป็นประววัตกแทบทวัพงหมดเกทซึ่ยวกวับ ทวานนายพล เจทยง ไค เชป็ค ตวัพงแตวสมวัยททซึ่ยวังเปป็นลยกศกษยย์
ดร.ซรุนยวัดเซป็น จนทวานไดต้กต้าวมาสยวตนาแหนวงผยต้นนาประเทศ ทวานจะไดต้พบกวับการเปลทซึ่ยนเวรทหารรวักษาการหนต้ารยต้ปวัพ น
ทวานนายพล เจทยง ไค เชป็ค ซถึซึ่งจะมทขถึพนทรุก 1 ชวั ซึ่วโมง บนชวัพน 4 ของอนรุสรณย์แหวงนทพ… ตวัวอาคารเปป็นหกนอวอนทวัพงหลวัง
มทลวักษณะการกวอสรต้างคลต้ายวกหารเททยนถวันททซึ่ปวักกกซึ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตททซึ่กวต้างขวาง ทนาใหต้อนรุสรณย์แหวงนทพ  เปป็น
สถานททซึ่ทวองเททซึ่ยวททซึ่มทชพซึ่อเสทยงมากของเมพองไทเป 

เททที่ยง  รวับประทกำนอกำหกำรกลกำงววัน  ณ  ภวัตตกำคกำร
 จากนวัพนนนาทวานเดกนทางสยว   ตซกไทเป 101 (ไมสรวมขซปิ้นชมวดิวชวัปิ้น 89)  ตถึกระฟต้า แหวงนทพ มทความสยงเปป็นอวันดวับ 2 ของ
โลก มทความสยงถถึง 508 เมตร สรต้างขถึพนโดยหลวักวกศวกรรมชวัพนเยทซึ่ยมสามารถทนทานตวอการสวัซึ่นสะเทพซึ่อนของแผวน
ดกนไหว และการปต้องกวันวกนาศกรรมทางอากาศ และยวังมทลกฟทย์ททซึ่เรป็วททซึ่สรุดในโลก ดต้วยความเรป็วตวอนาททอยยวททซึ่ 1,010
เมตร อกสระทวานชต้อปปกพ งแหลวงชต้อปปกพ งททซึ่ทวันสมวัยททซึ่สรุดแหวงหนถึซึ่งของไทเปบรกเวณตถึก 101 ชต้อปปกพ งสกนคต้าแบรนเนม
ชวัพนนนา ราคาถยกกววาเมพองไทยประมาณ 20 %  (หากทวานใดสนใจขถึพนชมวกวชวัพน 89 สามารถตกดตวอซพพอบวัตรกวับไกดย์
ไดต้)***สมควรแกสเวลกำ นกกำทสกำนเดดินทกำงสสสสนกำมบดิน***

22.05 น.     นกกำทสกำนเหดินฟฟ้กำสสสกร คงเทพฯ โดยสกำยกกำรบดิน  CHINA AIRLINE   เททที่ยวบดินททที่  CI 837 
   00.35 น.  เดดินทกำงถซงทสกำอกำกกำศยกำนสควรรณภสมดิ  กรคงเทพฯ   โดยสววัสดดิภกำพ

********************** ขอบคคณทคกทท่านททที่ใชช้บรริการ **********************
www.wonderfulpackage.com 

http://www.wonderfulpackage.com/


 อวัตรกำคสกำบรดิกกำร

กกกำหนดกกำรดดินทกำง
ผสฟ้ใหญส พวัก

หฟ้องละ 2 ทสกำน

เดช็ก อกำยค 2-12 ปท พวักเดทที่ยว
เพดิที่มทสกำนละเดช็กมทเตทยง เดช็กไมสมทเตทยง

 10 -14  เมษกำยน 2559 27,999 27,999 27,999 6,000

         ***กรครุ๊ปนทปิ้เรดิที่มออกเดดินทกำงททที่  15  ทสกำน โดยมทหวัวหนฟ้กำทวัวรท  และไกดททฟ้องถดิที่นพสดภกำษกำไทยรอรวับททที่ไตฟ้หววัน****

*** โปรแกรมนทปิ้อกำจมทกกำรเปลทที่ยนแปลงหรรือสลวับรกำยกกำรไดฟ้ตกำมควกำมเหมกำะสมและรกำคกำนทปิ้บรดิษวัทฯขอสงวนสดิทธดิดิ์ในกกำร
เปลทที่ยนแปลงรกำคกำตกำมภกำษทนกปิ้กำมวันของสกำยกกำรบดินหกำกมทกกำรเรทยกเกช็บเพดิที่มเตดิมจกำกสกำยกกำรบดิน***

อวัตรกำนทปิ้รวม
ควาตวั ตวเครพซึ่องบกนไป – กลวับ (ทวานตต้องเดกนทางไปกลวับพรต้อมกรรุรุ๊ปเทวานวัพน) เสต้นทางกรรุงเทพฯ – ไตต้หววัน– กรรุงเทพฯ
ควาภาษทสนามบกนและควาภาษทนนพามวันตามรายการทวัวรย์บรกษวัทฯ หากทางสายการบกนมทการเรทยกเก ป็บเพกซึ่มจากววันดวังกลวาว ทางบรกษวัทฯ
ขอสงวนสกทธกด ในการเรทยกเกป็บจากทวานตามความเปป็นจรกง  
ควานนพาหนวักกระเปอู๋า 20 กกโลกรวัม
ควาเขต้าชมสถานททซึ่ตวางๆตามระบรุไวต้ในรายการ(ไมวสามารถคพนเปป็นเงกนไดต้เนพซึ่องจากบรกษวัทฯตต้องจองและซพพอตวั ตวลววงหนต้า)
โรงแรมททซึ่พวักตามระบรุหรพอเททยบเทวาในระดวับเดทยวกวัน (หต้องละ 2 ทวาน)
ควาอาหารตามททซึ่ระบรุไวต้ในรายการ
ควารถปรวับอากาศนนาเททซึ่ยวตามระบรุไวต้ในรายการ ตามกฎหมายไมวอนรุญาตใหต้ขวับรถเกกน 12 ช.ม. / ววัน
ควาประกวันอรุบวัตกเหตรุในการเดกนทาง วงเงกนทวานละ 1,000,000 บาท
อวั  ตรกำนทปิ้ไมสรวม
ควาดนาเนกนการทนาหนวังสพอเดกนทางหรพอควาธรรมเนทยมในการยพซึ่นใบอนรุญาตเขต้า-ออกเมพองสนาหรวับคนตวางดต้าว
ควาใชต้จวายสววนตวัว อาทก ควาโทรศวัพทย์, ควาซวักรทด, ควาเครพซึ่องดพซึ่มและอาหารนอกเหนพอจากททซึ่ระบรุในรายการ
ควาอาหารและเครพซึ่องดพซึ่มททซึ่สวัซึ่งพกเศษในรต้านอาหาร นอกเหนพอจากททซึ่บรกษวัทฯจวัดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกวันเปป็นกรณทพกเศษ
ควาภาษทมยลควาเพกซึ่ม 7% และควาภาษทหวัก ณ ททซึ่จวาย 3%
คสกำทดิปพนวักงกำนขวับรถ คสกำทดิปไกดท ทสกำนละ 150 NT /ววัน/คน (ลสกคฟ้กำ )

เงรืที่อนไขกกำรเดดินทกำง



 บรกษวัทฯ ขอสงวนสกทธกด ในการยกเลกกการเดกนทางกรณทมทผยต้เดกนทางตนซึ่ากววา  15 คน โดยจะแจต้งใหต้ผยต้เดกนทางทราบลววงหนต้ากวอน 15 
ววัน  หากจนานวนผยต้เดกนทางไมวครบแลต้วผยต้เดกนทางตต้องการเดกนทางอาจมทการปรวับราคาโดยจะแจต้งใหต้ทราบลววงหนต้า

 บรกษวัทฯ ขอสงวนสกทธกด ในการปรวับเปลทซึ่ยนโปรแกรมเพพซึ่อความเหมาะสมโดยมกตต้องแจต้งลววงหนต้า สาเหตรุอวันเนพซึ่องมาจากการลวาชต้า
ของสายการบกน, การนวัดหยรุดงาน, ภวัยธรรมชาตก, การกวอวกนาศภวัย, การกวอจลาจล, อรุบวัตกเหตรุ ฯลฯ โดยจะคนานถึงถถึงผลประโยชนย์
ของผยต้เดกนทางเปป็นสนาควัญ

 บรกษวัทฯ จะไมวรวับผกดชอบควาใชต้จวายททซึ่เกกดขถึพน หากทวานถยกปฏกเสธการเขต้าเมพอง อวันเนพซึ่องจากการกระทนาททซึ่สวอไปในทางผกด กฎหมาย
หรพอการหลบหนทเขต้าเมพอง ฯลฯ และจะไมวคพนเงกนควาทวัวรย์ททซึ่ชนาระมาแลต้ว

 บรกษวัทฯ ขอสงวนสกทธกด ในการยกเลกกการเดกนทางในกรณทททซึ่เกกดภวัยพกบวัตกทางธรรมชาตก อาทก สถึนามก แผวนดกนไหว ภยเขาไฟระเบกด 
อรุทกภวัย วาตภวัย ฯลฯ อวันนอกเหนพอจากการควบครุมของบรกษวัทฯ โดยทางบรกษวัทฯ จะขอเกป็บเฉพาะควาใชต้จวายททซึ่เกกดขถึพนตามจรกง
เทวานวัพน เชวน ความวัดจนาตวั ตวเครพซึ่องบกน, ควาวทซวาในกรณทททซึ่ยพซึ่นวทซวาแลต้ว และควาวางมวัดจนาหต้องพวัก ฯลฯ

กกำรชกกำระเงดิน
 สวงใบจองทวัวรย์และชนาระเงกนมวัดจนาภายใน 3 ววันนวับจากววันททซึ่จอง เงกนมวัดจนาถพอเปป็นการยพนยวันการจองของทวาน

2. ยรุโรป  ทวานละ 25,000 บาท
3. ญทซึ่ปรุวน ออสเตรเลทย นกวซทแลนดย์  ไตต้หววัน  ทวานละ 10,000 บาท
4. ฮวองกง เกาหลท เวทยดนาม สกงคโปรย์ พมวา จทน ทวานละ 5,000 บาท

 ชนาระควาทวัวรย์สววนททซึ่เหลพอทวัพงหมดลววงหนต้า 14 ววันกวอนเดกนทาง
 ชววงเทศกาล หรพอ High Season (เทศกาลปทใหมว ตรรุษจทน ตลอดเดพอนเมษายน ววันแรงงาน และตลอดเดพอนตรุลาคม ตต้องชนาระลววง

หนต้า 21 ววันกวอนการเดกนทาง
 หากทวานไมวชนาระเงกนสววนททซึ่เหลพอตามกนาหนดววันดวังกลวาว ทางบรกษวัทฯ ถพอววาทวานยกเลกกการเดกนทางโดยไมวมทเงพซึ่อนไข และขอ

สงวนสกทธกด ในการคพนเงกนตามเงพซึ่อนไขการยกเลกก
 กกำรยกเลดิก
 ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 30 ววัน
 ชววงเทศกาล ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 45 ววัน
 ตลอดเดพอนเมษายน ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 60 ววัน

 คพนเงกนมวัดจนาทวัพงหมด


 ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 29-21 ววัน
 ชววงเทศกาล ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 44-30 ววัน
 ตลอดเดพอนเมษายน ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 59-45 ววัน

 หวักเงกนมวัดจนา 50%/ทวาน


 ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 20-15 ววัน
 ชววงเทศกาล ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 29-20 ววัน
 ตลอดเดพอนเมษายน ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 44-30 ววัน

 หวักเงกนมวัดจนา 100%/ทวาน


 ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 14-07 ววัน
 ชววงเทศกาล ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 19-14 ววัน

 หวักเงกนควาทวัวรย์ 50%/ทวาน




 ตลอดเดพอนเมษายน ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 29-20 ววัน 
 ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 07-ววันเดกนทาง
 กรณทตวั ตวเครพซึ่องบกนเปป็นตวั ตวราคาพกเศษ หรพอตวั ตวแบบ NON-REFUND
 ชววงเทศกาล ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 13-ววันเดกนทาง
 ตลอดเดพอนเมษายน ยกเลกกกวอนออกเดกนทาง 19-ววันเดกนทาง

 หวักเงกนควาทวัวรย์ 75%/ทวาน
 หวักเงกนควาทวัวรย์ 90%/ทวาน
 หวักเงกนควาทวัวรย์ 75%/ทวาน
 หวักเงกนควาทวัวรย์ 90%/ทวาน

 หากทวานยกเลกกการเดกนทางเงพซึ่อนไขใดเงพซึ่อนไขหนถึซึ่ง แตวทวานสามารถหาผยต้เดกนทางมาแทนไดต้ โดยสามารถยพซึ่นขอวทซวาไดต้
ทวันตามกนาหนดเวลา ทางบรกษวัทฯ ขอคกดควาใชต้จวายเพกซึ่ม คพอควาวทซวา และควาเปลทซึ่ยนชพซึ่อตวั ตวเครพซึ่องบกนเทวานวัพน ทวัพงนทพตต้องไมวอยยว
ในเงพซึ่อนไขตวั ตวททซึ่ไมวอนรุญาตใหต้เปลทซึ่ยนชพซึ่อ และไมวอนรุญาตใหต้คพนบวัตรโดยสาร

 หากทวานยกเลกกการเดกนทาง อวันเนพซึ่องมาจากบรุคคลใดบรุคคลหนถึซึ่งในคณะของทวานไมวไดต้รวับการพกจารณาวทซวาไมวววาดต้วย
เหตรุผลใด ๆ กป็ตามอวันเปป็นการพกจารณาจากสถานทยต ซถึซึ่งการยกเลกกเฉพาะบรุคคลหรพอการยกเลกกพรต้อมก วันทวัพงหมด ใหต้
ถพอเปป็นการยกเลกกตามเงพซึ่อนไขของววันเวลาททซึ่ยกเลกกดวังกลวาวขต้างตต้น ในกรณทททซึ่ทวานไมวแนวใจววาจะไดต้รวับการพกจารณา
อนรุมวัตกวทซวาจากทางสถานทยต ทางบรกษวัทฯขอแนะนนาใหต้ทวานยพซึ่นวทซวาแบบเดทซึ่ยว ซถึซึ่งจะรยต้ผลเรป็วกววาการยพซึ่นวทซวาแบบกรรุรุ๊ป

กกำรขอเปลทที่ยนแปลงววันเดดินทกำง
 หากผยต้เดกนทางมทความประสงคย์จะขอเปลทซึ่ยนแปลงววันเดกนทาง สามารถทนาไดต้โดยไมวเสทยควาใชต้จวาย ตามเงพซึ่อนไข ดวังนทพ

1. ลววงหนต้ากวอนการเดกนทาง 21 ววัน ในชววงปกตก
2. ลววงหนต้ากวอนการเดกนทาง 30 ววัน กวอนการเดกนทางในชววงเทศกาลหรพอ HIGH SEASON (เทศกาลปทใหมว, ตรรุษจทน, 

ตลอดเดพอนเมษายน, พฤษภาคม และ เดพอนตรุลาคม)
ตวัตั๋วเครรืที่องบดิน
 ในการเดกนทางเปป็นหมยวคณะ  ผยต้โดยสารจะตต้องเดกนทางไป - กลวับพรต้อมกวัน หากตต้องการเลพซึ่อนววันเดกนทางกลวับ ทวานจะตต้องชนาระ

ควาใชต้จวายสววนตวางททซึ่สายการบกนเรทยกเกป็บ และการจวัดททซึ่นวั ซึ่งของกรรุรุ๊ป เปป็นไปโดยสายการบกนเปป็น ผยต้ก นาหนด ซถึซึ่งทางบรกษวัทฯ ไมว
สามารถเขต้าไปแทรกแซงไดต้ และในกรณทยกเลกกการเดกนทาง ถต้าทางบรกษวัทฯ ไดต้ ดนาเนกนการออกตวั ตวเครพซึ่องบกนไปแลต้ว ผยต้เดกนทาง
ตต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบกนเทวานวัพน และหาก ทวานไมวแนวใจในววันเดกนทางดวังกลวาว กรรุณาตรวจสอบกวับเจต้าหนต้า
ททซึ่ฯ เพพซึ่อยพนยวัน ในกรณทททซึ่ตวั ตวเครพซึ่องบกนสามารถ ทนา REFUND ไดต้หรพอไมวกวอนททซึ่ทวานจะชนาระเงกนควาทวัวรย์สววนททซึ่เหลพอ

คสกำธรรมเนทยมนกปิ้กำมวันเชรืปิ้อเพลดิงและคสกำประกวันวดินกำศภวัยทกำงอกำกกำศ
 คกดตามอวัตราททซึ่ทางสายการบกนปรวับควาธรรมเนทยม ณ ววันททซึ่ลวาสรุดททซึ่มทการปรวับควาธรรมเนทยม
 หากสายการบกนมทการปรวับขถึพนราคาในภายหลวัง ถพอเปป็นควาทวัวรย์สววนเพกซึ่มททซึ่ทางบรกษวัทฯ ขอสงวนสกทธกด ในการเรทยกเกป็บตามความ

เปป็นจรกง ณ ววันททซึ่ออกตวั ตว
โรงแรมและหฟ้องพวัก
 หต้องพวักในโรงแรมเปป็นแบบหต้องพวักคยว (Twin / Double) ในกรณทททซึ่ทวานมทความประสงคย์จะพวักแบบ 3 ทวาน / 3 เตทยง (Triple 

Room) ขถึพนอยยวกวับขต้อจนากวัดของหต้องพวักและการวางรยปแบบของหต้องพวักของแตวละโรงแรม ซถึซึ่งมวักมทความแตกตวางกวัน ซถึซึ่งอาจจะ
ทนาใหต้ทวานไมวไดต้หต้องตกดกวันตามททซึ่ตต้องการ



 ในกรณทททซึ่มทการจวัดประชรุมนานาชาตก (Trade Fair) เปป็นผลใหต้ควาโรงแรมสยงขถึพน 3-4 เทวาตวัว บรกษวัทฯ ขอ สงวนสกทธกด  ในการปรวับ
เปลทซึ่ยน หรพอยต้ายเมพองเพพซึ่อใหต้เกกดความเหมาะสม

กระเปบุ๋กำและสวัมภกำระเดดินทกำง
 นนพาหนวักกระเปอู๋าและสวัมภาระเดกนทาง สายการบกนอนรุญาตใหต้บรรทรุกใตต้ทต้องเครพซึ่องบกนคพอ 15 กกโลกรวัม (สนาหรวับผยต้โดยสารชวัพน

ประหยวัด) หากสวัมภาระมทนนพาหนวักเกกน สายการบกนมทสกทธกด เรทยกเกป็บควาระวางนนพาหนวักเพกซึ่มไดต้
 กระเปอู๋าสวัมภาระททซึ่ทางสายการบกนอนรุญาตใหต้นนาขถึพนเครพซึ่องไดต้ ตต้องมทนนพาหนวักไมวเกกน 7 กกโลกรวัม และ มทความกวต้าง+ยาว+สยง ไมว

เกกน 115 เซนตกเมตร หรพอ 25 เซนตกเมตร (9.75 นกพว) x 56 เซนตกเมตร (21.5 นกพว) x 46 เซนตกเมตร (18 นกพว)
 ในบางรายการทวัวรย์ ททซึ่ตต้องมทบกนดต้วยสายการบกนภายในประเทศ นนพาหนวักของกระเปอู๋าอาจจะถยกก นาหนดใหต้ตนซึ่ากววามาตรฐานไดต้ 

ทวัพงนทพขถึพนอยยวกวับขต้อกนาหนดของแตวละสายการบกน ซถึซึ่งผยต้เดกนทางตต้องเปป็นผยต้รวับผกดชอบควาใชต้จวายเอง
เพรืที่อเปช็นกกำรกระชวับควกำมสวัมพวันธทระหวสกำงสกำธกำรณรวัฐจทน   (  ไตฟ้หววัน  )   กวับประเทศไทย และสสงเสรดิมกกำร

แลกเปลทที่ยนระหวสกำงประชกำชนไตฟ้หววันกวับไทย สกำธกำรณรวัฐจทน   (  ไตฟ้หววัน  )   จซงยกเวฟ้นกกำรตรวจลงตรกำ   (  วทซสกำ  )   เขฟ้กำ
ไตฟ้หววันใหฟ้กวับคนไทย โดยมทผลบวังควับทดลองใชฟ้ในววันททที่   1   สดิงหกำคม พ  .  ศ  . 2559    ถซง ววันททที่   31   กรกฎกำคม พ  .  ศ  .
2560   เปช็นเวลกำ   1   ปท โดยสกำมกำรถพกกำนวักในไตฟ้หววันไดฟ้   30   ววัน รกำยละเอทยดททที่เกทที่ยวขฟ้องจะประกกำศใหฟ้ทรกำบตสอไป

**รบกวนทคกทสกำนกรคณกำเตรทยมคสกำทรดิปไกดทและคนขวับรถ ทดิปหวัวหนฟ้กำทวัวรท 5 ววัน**
**รวม 750 NT /คน ***


