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FTS KK 1 
ไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 อิ่มลงพุง  

เหนือ-กลาง-ใต ้5 วัน 4 คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาบน้้าแร่ VIP(ส่วนตัว) / ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจ้ิง / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / น่ังกระเช้าพาโนรามา่ / หมู่บ้านสายรุ้ง  
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง /  พิพิธภัณฑ์ CHIMEI / พิพิธภัณฑ์วัดฝอกวงซัน / เจดีย์เสือเจดีย์มังกร  

น่ังรถไฟหัวจรวด / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง / ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / MITSUI OUTLET PARK 
 

เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) บินตรงสูไ่ทเป(สนามบินเถาหยวน) 
แบบที่นั่ง 2-4-2 น้้าหนักกระเป๋าไป-กลับ 30 กก. บริการอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่อง 2 ม้ือ 

      Departure   BKK – TPE   CI 838 (08.30-13.05) 
      Return      TPE – BKK   CI 837 (22.30-01.25) 

** ไม่บังคบัทิป + ไมเ่นน้เข้าร้านชอ้ป + FREE WIFI ON BUS ** 
 
 
 

กรณุาตรวจสอบอายุพาสปอร์ต ต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันที่เดินทาง 
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วันที ่

 
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ม้ืออาหาร 

  
 ที่พัก 

 
วันที่ 1 

 
สนามบินสุวรรรภูมิ สายการบิน CHINA AIRLINES (CI838 
08.30-13.05)  – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – 
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

บริการอาหารร้อนเครื่องดื่มบนเครื่อง / 
บุพเฟ่ต์ชาบู+เบียร์+Haagen-Dazsไม่

อั้น!! / ชานมไข่มุกต้นตํารับ 

 
KUN HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 2 

 
ไทจง - ผูหลี่ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซ้าจั๋ง) – ศาลเจ้ากวน
อู  – ชิมชาอูหลง – อาบน้้าแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว) 

 
โรงแรม / ไก่อบโอ่ง+หัวปลาหม้อไฟ / 

ขาหมูหม่ันโถว 

 
RED MEPLE 

BOUTIQUE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 3 

 
ผูหลี–่ เกาสง – พิพิธภัณฑ์วัดโฝวกวงซัน – อิสระช็อปปิ้งซินจู
เจียง – HAN SHIN ARENA 
(อิสระช้อปปิ้ง)  

 
โรงแรม / อาหารพื้นเมืองเกาสง / บุพ

เฟ่ต์ซีฟู้ดนานาชาติ 

 
CITY SUITES 

CHENAI  
หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 4 

 
เกาสง – เจดีย์เสือเจดีย์มังกร - ไถหนาน – พิพิธภัณฑ์ CHIMEI – 
ไทจง - (16:30-18:06) นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง-ไทเป) – 
แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง 

โรงแรม / อาหารพิ้นเมืองไถหนาน / 
ปิ้งย่างซีฟู้ด+เบียร์สด+Haagen-Das

ไม่อั้น!!! 

 
PLATINUM HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 5 

 
ไทเป – DUTY FREE – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ตึกไทเป 101 
ชมวิวชั้น 89 – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค -พิพิธภัณฑแ์ห่งชาติกู้กง – 
MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ  
CI837 (22.30-01.25) 

 
โรงแรม / เส่ียวหลงเปา / พระกระโดด

ก้าแพง+ขาปูยักษ์ / บริการอาหาร
ร้อนเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
- 

 

 
ก้าหนดการเดนิทาง 

 

 
ผู้ใหญ ่

(พักห้องละ    2 
ท่าน) 

 
เด็กต่้ากว่า 12 ปี 

มีเตียงเสริม 
(พักผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

 
พักเดี่ยว 

จ่ายเพิ่มท่านละ 

 
เด็กทารก 

(อายุไม่เกิน2 ปี) 

19-23 มิถุนายน 2562 35,888 34,888 7,500 5,000 

09-13 ตุลาคม 2562 (วันสวรรคต) 36,888 35,888 7,500 5,000 

23-27 ตุลาคม 2562 (วันปิยะ) 36,888 35,888 7,500 5,000 

06-10 พฤศจิกายน 2562 35,888 34,888 7,500 5,000 

20-24 พฤศจิกายน 2562 35,888 34,888 7,500 5,000 

04-08  ธันวาคม 2562 (วันพ่อ) 36,888 35,888 7,500 5,000 

18-22  ธันวาคม 2562 35,888 34,888 7,500 5,000 

 
วันท่ี 1(TH) กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (พักในย่านช้อปป้ิง) 
06:00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA 

AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับ
ท่าน 

08:25 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนโดย เท่ียวบินท่ี CI838 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 
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13.05 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน  
14.30 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร(บุพเฟ่ต์ชาบู ชาบู+ Häagen-Dazs + บุพเฟ่ต์เบียร์ไม่อ้ัน!!!) 

เดินทางสู่เมือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) นําทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้าน
สายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านของเหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อม
กับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูก
แต่งแต้มด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูก
แต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน   

ค้่า (บริการชานมไข่มุกสูตรต้นต าหรับ)  จากนั้นนําท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่
ที่สุดของเมืองไทจง เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นและนักช้อปปิ้งของเมืองไทจง โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์จะมีผู้คน
มากมายรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต่างมุ่งหน้ามาช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้  มีสินค้าหลากหลายทั้งเสื้อผ้า รองเท้า ของกิน 
ซีดี ของเล่น รวมถึงของว่างมากมายอาทิเช่น ชานมไข่มุก กุนเชียงยักษ์ เต้าหู้เหม็น มีเวลาให้ท่านอิสระเลือกซื้อ
เลือกชมอย่างมากมายตามอัธยาศัย 
พักท่ี  KUN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า http://www.kun-taichung.com.tw/ 
 

วันท่ี 2 (FR) ไทจง - ผูหลี่ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – น่ังกระเช้าพาโนราม่า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซ้า
จั๋ง) – ศาลเจ้ากวนอู – ชิมชาอูหลง – อาบน้้าแร่(ภายในห้องพักส่วนตัว) 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า 
เดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองที่ได้
ข้ึนช่ือว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน และยังเป็นแหล่งอาบน้ําแร่ที่ดี
ที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบ
ด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทําให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธ์ิที่สุดของ
ไต้หวัน นําทุกท่านเที่ยวชม ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะ
ที่อยูบ่นภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็น
แบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่
เลี้ยงแกะและบริเวณชมวิว ที่บริเวณสนามหญ้าที่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะ
ยังมีเวทีสําหรับชมการแสดงตัดขนแกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผู้ดูแลฟาร์ม
แห่งนี้ ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด สภาพ
ภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (หัวปลาหม้อไฟ+ไก่อบ
โอ่ง) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําท่าน น่ังกระเช้าลอยฟ้าพา
โนราม่า ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบ
ทิวทัศน์ช้ันสุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัว
ทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ จากนั้นนําทุกท่าน 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่
เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่
ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นํา
ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กทีสุ่ดในโลก พาท่านกราบ
ไหว้ขอพร พระถังซ้าจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว 
และที่วัดพระถังซําจั๋งแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่
สวยงามอีกจุดนึง จากนั้นนําท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ ศาลเจ้ากวน
อู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปํญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้า
แห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหว่าง
ทางท่านจะสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นําทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลง
มีต้นกําเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลง
เกรดเอที่ต้องปลูกบน  ภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 2,000 เมตร ข้ึนไป 

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร (ขาหมูหมั่นโถว) หลังรับประทานอาหารคํ่า  
เชิญท่าน อาบน้้าแร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทํางานและการเดินทาง 

http://www.kun-taichung.com.tw/
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พักท่ี  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
 www.taii.com.tw/en/room.php 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 3 ผูหลี่– เกาสง – พิพิธภัณฑ์วัดโฝวกวงซัน – แหล่งช็อปป้ิงซินจูเจียง – HAN SHIN ARENA 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า  นําทุกท่าน

เดินทางสู่ เมืองเกาสง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง)  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมืองเกาสง) หลัง

รับประทานอาหารกลางวัน  นําทุกท่านเยี่ยมชม วัดฝวอกวงซัน เดินทางไป
กราบไหว้พระอามิตภะพุทธเจ้าที่ วัดฝวอกวงซัน เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของ
ไต้หวันประจําภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ที่สามารถ
บรรจุศาสนิกชนได้ถึง 1,000 คน ไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 
33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปอีก 480 องค์ 
มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล มีสิ่งปลูกสร้างทางพุทธศาสนามากมายไม่ว่าจะ
เ ป็ น  เ จ ดี ย์  พ ร ะพุ ท ธ รู ป  พ ร ะอุ โ บ ส ถที่ มี อ ยู่ ด้ ว ย กั น  3      
               ธ         ง     ที่ เปิดให้พุทธศาสนิกชนและ
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าไปกราบไหว้ขอพร จากนั้นนําทุกท่านอิสระช้อปปิ้ง ที่ 
แหล่งช้อปป้ิงซินจูเจียง และ HAN SHIN ARENA  

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ตซ์ีฟู้ดนานาชาติ ) หลังรับประทานอาหารคํ่า เชิญทุกท่านอิสระช้อบ
ปิ้งตามอัธยาสัย 
พักท่ี  CITY  SUITES HOTEL  (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  http://www.citysuites.com.tw 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 4 เกาสง – เจดีย์เสือเจดีย์มังกร - ไถหนาน – พิพิธภัณฑ์ CHIMEI – ไทจง - (16:30-18:06) น่ังรถไฟหัวจรวด 
(ไทจง-ไทเป) – แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นําทุกท่านเยี่ยมชม นําท่านเข้าชม เจดีย์เสือเจดีย์
มังกร เป็นเจดีย์คู่ที่ล้อมรอบด้วยบึงน้ําขนาดใหญ่ช่ือว่าบึงดอกบัว ภายในเจดีย์
สามารถข้ึนไปยังช้ันบนได้ เพื่อชมทิวทัศน์รอบๆบึงที่มีสิง่ปลูกสร้างและวัดต่างๆ
รอบๆบริเวณ สร้างข้ึนเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู  เทพเจ้าแห่งความ
ซื่อสัตย์ โดยเช่ือกันว่า ถ้าได้เดินเข้าทางปากมังกรและทะลอุอกทางปากเสือ จะ
เปลี่ยนให้โชคร้ายกลายเป็นดี โดยก่อนจะถึงปากมังกรทางเดินเข้าจะคล้าย
ลักษณะของการเลื้อยของมังกร จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่เมือง ไทนาน (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองโบราณเก่าแกข่องไต้หวัน เป็นเมืองหลวง
เมืองแรกเมื่อครั้งที่ชาวดัทช์ปกครองเกาะไต้หวัน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมืองไถหนาน)  หลังรับประทานอาหารกลางวันนําทุกท่าน
เข้าชม พิพิธภัณฑ์ CHIMEI ก่อตั้งโดยบริษัท CHIMEI ในปี 1992 โดยคุณ XU WEN LONG ผู้ก่อตั้งบริษัท เป็น
พิพิธภัณฑ์เอกชนที่เก็บรักษาวัตถุต่างๆที่สมบูรณ์ที่สุดในไต้หวัน ส่วนใหญ่เก็บรักษาช้ินงานศิลปะตะวันตก เครื่อง
ดนตรี เครื่องทางการทหาร และธรรมชาติเป็นหลัก ในส่วนของเครื่องดนตรีนั้น พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาไวโอลินไว้
มากที่สุดในโลกรวมถึงไวโอลินที่สร้างโดยปรมาจารย์ช่ือดังของโลก ในส่วนของศิลปะนั้น พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษา

http://www.taii.com.tw/en/room.php
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ภาพวาด แกะสลัก ของตะวันตกที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน ในส่วนเครื่องทางการทหาร พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษา
อาวุธโบราณจากประเทศต่างๆของเอเซีย เป็นอาวุธที่ผ่านสงคราม
มาแล้วแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการผ่านกาลเวลาที่เต็มไปด้วยประวัติ
ที่น่าสนใจ ในส่วนของธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาตัวอย่างสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมและนกมากที่สุดในเอเซีย อาคารพิพิธภัณฑ์ใน
ปัจจุบันเริ่มสร้างปลายปี  2008 เปิดให้บริการในปี 2015 ใช้
งบประมาณก่อสร้าง NT$ 1,500 ล้าน ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์นี้ได้ถูก
มอบให้เป็นสมบัติของรัฐบาลจังหวัดไทนานแล้ว จากนั้นนําทุกท่าน
เดินทางสู่เมือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เพื่อนํา
ทุกท่าน น่ังรถไฟหัวจรวด (16:30-18:06) (ไทจง-ไทเป)  

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร (ปิ้งย่างซีฟู๊ด+Häagen-Dazs+เบียร์สดไม่อ้ัน!!!) หลังรับประทานอาหาร
คํ่า นําทุกท่านอิสระช็อปปิ้งกันต่อที่ แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์
รวมแฟช่ันทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย โดยเฉพาะรองเท้าแฟช่ัน
วัยรุ่นที่กําลังดังและฮิตที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางานในไทยได้แก่รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER 
                                     เชิญท่านอิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัยได้อย่างเต็มที่ 
พักท่ี  PLATINUM HOTEL (4 ดาว)หรือเทียบเท่า  https://platinumhotel.com.tw 
 

วันท่ี 5 ไทเป – DUTY FREE – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – หอท่ีระลึกเจียงไคเช็ค – 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านไปอิสระช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอด
ภาษีที่ DUTY FREE พบกับสินค้าประเภทเครื่องสําอางและน้ําหอมที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทย นอกจากนี้ยังสินค้า
ของฝากราคาไม่แพงอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก จากนั้นพาท่านไปชิมขนมข้ึนช่ือที่สุด
ของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทําจากแป้งเค้กโดยที่ภายใน
สอดไส้สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก 
และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝาก
อย่างดี  จากนั้นนําทุกท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาท่านข้ึน
ลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกัน
แผ่นดินไหวที่ เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนช้ัน 89 
เพื่อคอยทําหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณช้ัน 1 ถึงช้ัน 
5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและ
ชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของ
ไต้หวัน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร ( เสี่ยวหลงเปา)  หลังรับประทานอาหารกลางวัน พาทุกท่านเยี่ยมชม 
หอท่ีระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
พร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ช้ันบน ช้ันล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าว
ของเครื่องใช้ของอดีตผู้นําตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงาม
ตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มช่ืีอเสยีงมากของเมอืงไทเปด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรง
ละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน  จากนัน้เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง พิพิธภัณฑ์ที่
แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางช้ินมีความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเปและเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีช่ือเสียงของโลกที่
ประเมินมูลค่ามิได้กว่า 620,000 ช้ิน จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่งประวัติศาสตร์จีน 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนทีม่ีมูลค่ามหาศาลมากทีสุ่ด และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุ
ที่เก็บรวบรวมไว้มีจํานวนมาก  จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็นจํานวน
มาก แต่วัตถุโบราณช้ินเอกที่มีช่ือเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ําตาลเหมือน
หมูสามช้ันจะมีให้ชมตลอดปี    จากนั้นนําท่านไปอิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาถูกที่ MITSUI OULET PARK 
เป็นศูนย์รวม outlet ขนาดใหญ่ทีทั้งหมด 5 ช้ัน แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall แนะนําให้ดู 
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Directory ไว้เลย เพราะใหญ่มากๆ ร้านรองเท้าที่คนไทยนิยมซื้อส่วนมากจะอยู่ โซน Out mall ศูนย์รวมร้านของ
เท้าช่ือดังที่พากันมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรค์ของ ขาช้อป - แม่ค้าออนไลน์หิ้วของไปขายกัน เพราะถูกกว่า
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง และมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 100 แบรนด์!!!   

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร (พระกระโดดก าแพง+ขาปูยักษ)์หลังรับประทานอาหารคํ่า นําท่านเดินทาง
สู่สนามบินเถาหยวน 

22.30น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 837(มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

01.25น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
******************************************************************* 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้้ามันของสายการบิน 

หมายเหต:ุอัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังน้ันเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่า
ทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี 
และกรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนท้าการจองตั๋วเครื่อง มิฉะน้ัน
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ 
**เง่ือนไขในการจอง มัดจ้าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  และ ชําระส่วนที่เหลอืก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วันล่วงหน้า (การ
ไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธิยกเลิกการจองหรือยกเลิก
การเดินทาง)   
**เง่ือนไขในการจอง (ส้าหรับกรุ๊ปปีใหม่ หรือ สงกรานต์ ) มัดจ้าท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน  และ ชําระส่วนที่เหลือก่อนวัน
เดินทางอย่างน้อย 45 วันล่วงหน้า (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด 
ผู้จัดมสีิทธิยกเลกิการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
อัตราน้ีรวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการทีร่ะบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง) 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
5. ค่าอาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีร่ะบ ุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบ ุ
7. ค่าประกันอบุัติเหตุการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน

ข้อจํากัดที่มกีารตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
อัตราน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนกัเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรมัละ 500 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) 
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
8. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ท่ีเดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของลูกค้า) 
การยกเลิก 
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท  หรือเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนตามจรงิ 

เง่ือนไขส้าคัญ!!! รับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ัด
ได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรอืใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รบัการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าต๋ัวเครือ่งบินให้แก่ท่าน  
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3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 20 วันข้ึนไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนตามจริง 
4. ยกเลกิน้อยกว่าการเดินทาง 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์  หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนตามจริง 
5. ยกเว้นกรุป๊ทีเ่ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มสีิทธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนอืการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 
หรือจากอบุัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่ับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรอื ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรอื การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึง่ หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจัจบุัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบินปรบัสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะดําเนนิโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ์ื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ําหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสีิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจัดหาน้ี
โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า  

10. กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันท่ีเดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้าประเทศ ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบในทุกกรณี!!!) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


