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FTS SK 3 
ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 3 (ฟาร์มแกะชิงจิ้ง + อิ่มพุงกาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาบน้้าแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ตลาดปลาไทเป 

หอท่ีระลึกเจียงไคเช็ค / ถนนโบราณสือเฟ่ิน / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน  / หมู่บ้านสายรุ้ง 
MITSUI OULET PARK /น่ังกระเช้าซันมูนเลค / แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

 

เดนิทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) บินตรงสู่ไทเป(สนามบินเถาหยวน) 
แบบท่ีน่ัง 2-4-2 น้้าหนักกระเป๋าไป-กลับ 30 กก. บริการอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่อง 2 มื้อ 

      Departure   BKK – TPE   CI 838 (08.35-13.15) 
      Return      TPE – BKK   CI 837 (22.35-01.20) 
 

** ไม่บังคับทิป + ไม่เน้นเข้าร้านช้อป + FREE WIFI ON BUS ** 
 

 
วันที ่

 
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ม้ืออาหาร 

  
 ที่พัก 

 
วันที่ 1 

 
สนามบินสุวรรรภูมิ สายการบิน CHINA AIRLINES (CI838  
08.35-13.15)  – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง –  
ผูหลี่ – อาบน้้าแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)  

 
บริการอาหารร้อนเครื่องดื่มบนเครื่อง / 
ของว่าง / บุฟเฟ่สลัด+สเต็กจานร้อน 

 
RED MEPLE 

BOUTIQUE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 2 

ผูหลี ่– ฟาร์มเล้ียงแกะชิงจิ้ง – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 
เผ่า – นั่งกระเช้าซันมูนเลค – ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง – ไท
จง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
 

 
โรงแรม / ไก่อบโอ่ง / บุฟเฟ่สุกี้ชา

บูชาบู 

 
LE PARKER  
หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 3 

 
ไทจง - ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ถนนโบราณสือเฟิ่น 
(ปล่อยโคมขอพร) – TAIPEI FISH MARKET –  ซื่อหลินไนท์
มาร์เก็ต 

 
โรงแรม / อาหารพื้นเมือง / อาหาร

พื้นเมือง 

 
HOLIDAY INN  
หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 4 

 
ไทเป – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – ร้านขนมเค้ก
สับปะรด – แหล่งช็อปปิ้งซีเหมินติง -  MITSUI OUTLET PARK 
– สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ CHINA AIRLINES CI837 
(22.30-01.25) 

โรงแรม / เส่ียวหลงเปา / พระกระโดด
ก้าแพง+ขาปูยักษ์ 

 
 

 

 

ก้าหนดการเดนิทาง 
 

 

ผู้ใหญ ่
(พักหอ้งละ    2 ท่าน) 

 

เด็กต้่ากว่า 12 ปี 
มเีตียงเสริม 

(พักผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

 

พักเด่ียว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

 

เด็กทารก 
(อายุไมเ่กิน2 ปี) 

** วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10  
24-27 กรกฎาคม 2562 30,888.- 29,888.- 5,000 5,000 

** วันแม่** 
08-11 สิงหาคม 2562 30,888.- 29,888.- 5,000 5,000 

 
19-22 กันยายน 2562 

 
29,888.- 28,888.- 5,000 5,000 

24-27 ตุลาคม 2562 29,888.- 28,888.- 5,000 5,000 

14-17 พฤศจิกายน 2562 29,888.- 28,888.- 5,000 5,000 

** วันพ่อ** 
05-08 ธันวาคม 2562 30,888.- 29,888.- 5,000 5,000 

 
19-22 ธันวาคม 2562 

 
29,888.- 28,888.- 5,000 5,000 

 

วันท่ี 1  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี่ – อาบน้้าแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)  
06:00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA 

AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

08:35 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนโดยเที่ยวบินที่  CI838(มี
อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่างบนรถ เดินทางสู่
เมือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) นําทุกท่านเยี่ยม
ชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านของเหล่าทหารพรรคก๊ก
มินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบัน
รัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
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และแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันตระการ
ตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน   

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่สลัด+สเต็กจานร้อน)  หลังรับประทานอาหารคํ่า เดินทางสู่เมือง ผูห
ลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองที่ได้ข้ึนช่ือว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน และยังเป็นแหล่งอาบน้ําแร่ที่ดี
ที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้ง เมือง จึงทําให้เป็นเมืองที่มี
อากาศบริสุทธ์ิที่สุดของไต้หวัน เชิญท่าน อาบน้้าแร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจาก
การทํางานและการเดินทาง 
พักท่ี  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
 www.taii.com.tw/en/room.php 
 
 

 
 
 

วันท่ี 2  ผูหลี่ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า – น่ังกระเช้าซันมูนเลค – ศาลเจ้ากวนอู – 
                       ชิมชาอูหลง – ไทจง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า 

นําท่านสู่ ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขา
สูง สภาพภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบ
ประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยง
แกะและบริเวณชมวิว ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้
อย่างใกล้ชิด เชิญท่านอิสระให้อาหารแกะและถ่ายรูปกับแกะตาม
อัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ไก่อบโอ่ง) หลัง
รับประทานอาหารกลางวัน  นําท่านสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า จากนั้นให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื่อง
เล่นที่มีอยู่มากมายในสวนสนุก เครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้
สนุกกันอย่างเต็มอิ่ม และยังมีสวนดอกไม้ที่จัดอย่างสวยงามในสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับสวนดอกไม้อย่าง
เต็มอิ่ม จากนั้นนําท่าน น่ังกระเช้าลอยฟ้าไปทะเลสาบสุริยัน
จันทรา ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และ
พบทิวทัศน์ช้ันสุดยอดของทะเลสาบสรุิยันจนัทราจากมมุสงู ซึ่งจะ
เห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ จากนั้นนํา
ท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่  ศาลเจ้ากวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ 
เทพเจ้าแห่งปํญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 
รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ1ล้าน
เหรียญไต้หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถช่ืนชมทัศนียภาพ
อันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นนําทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกําเนิดที่ไต้หวันโดย
เฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลกูชาอูหลงทีด่ีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบน  ภูเขา
สูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 2,000 เมตร ข้ึนไป จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ไทจง (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู) หลังรับประทานอาหารคํ่า  นําท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ฝง
เจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทจง เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นและนักช้อปปิ้งของเมืองไทจง 
โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์จะมีผู้คนมากมายรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต่างมุ่งหน้ามาช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้  มีสินค้า

http://www.taii.com.tw/en/room.php
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หลากหลายทั้งเสื้อผ้า รองเท้า ของกิน ซีดี ของเล่น รวมถึงของว่างมากมายอาทิเช่น ชานมไข่มุก กุนเชียงยักษ์ 
เต้าหู้เหม็น มีเวลาให้ท่านอิสระเลือกซื้อเลือกชมอย่างมากมายตามอัธยาศัย 
พักท่ี  LE PARKER (3+ ดาว)หรือเทียบเท่า  www.leparker-hotel.com.tw 
 

วันท่ี 3  ไทจง - ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – ถนนโบราณสือเฟ่ิน (ปล่อยโคมไฟ) – TAIPEI FISH MARKET – ซื่อ
หลินไนท์มาร์เก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศไต้หวันและเป็นเมืองที่อากาศดีที่สุดในเอเซีย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (อาหาร
พ้ืนเมือง) หลังรับประทานอาหารกลางวัน   นําทุกท่าน
ท่านอิสระ  ช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่ิน ซึ่งเป็น
แหล่งเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสว้ี 
แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทอง
ที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่
ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือ
ทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็น
ฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้เดินทางมาช่ืนชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
ปัจจุบันกลายเปน็แหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งของไทเป ที่คึกคักไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายที่เรียงราย
ไปตามทางในหมู่บ้าน จนทําให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมร้านค้าต่างๆได้อย่างไม่รู้เบื่อ จากนั้นนําท่าน ปล่อยโคมไฟขอ
พร ที่ ถนนโบราณสือเฟ่ิน เมื่อพูดถึงการปล่อยโคมไฟต้องนึกถึงที่นี่เป็นอันดับแรก ด้วยช่ือสถานที่ “สือเฟิ่น” ซึ่ง
แปลว่า “สิบเต็ม” จึงเป็นความหมายที่ดีในการปลอ่ยโคมไฟขอพร เพราะพรที่เราขอนั้นเราก็จะได้รับมาแบบเต็มๆ
ตามช่ือสถานที่ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายเรียงรายสองข้างทาง ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือ “ทาง
รถไฟ” ที่ผ่ากลางถนนโบราณแห่งนี้ เนื่องจากในอดีตมีการสร้างทางรถไฟเพื่อขนถ่านหนิจากในเหมืองส่งออกไปยัง
ด้านนอก ซึ่งปัจจุบันทางรถไฟเส้นน้ียังถูกใช้งานจนถึงปัจจุบัน และสถานีรถไฟโบราณสือเฟิ่นยังเป็นโลเกช่ันในการ

ถ่ายทําละครหลายๆเรื่องอีกด้วย เช่น 戀戀風塵 หรือ Dust in the Wind จากนั้นนําทุกท่านเยี่ยมชม 
TAIPEI FISH MARKET เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน หรืออีกช่ือที่เรียกกันมาอย่างคุ้นหู
ว่า  Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อๆ ว่าตลาด ADD สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของ
ไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาด
ใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทัง้ของทะเล, ผัก, ผลไม้และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภท
อาหารจํานวนมากมายภายใต้หลังคาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลา
ปรุงสุกได้ตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความ
สะอาดที่จะทําให้คุณลืมภาพตลาดสดแบบเดิมๆ ไปได้เลย   

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) หลัง
รับประทานอาหารคํ่า พาท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ 
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง
ไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาด
คนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นช่ือที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น 
หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือ
ว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกําเนิดที่
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ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้า
เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬาย่ีห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-
30% สมควรแก่เวลานําทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก 
พักท่ี  HOLIDAY INN EAST TAIPEI (4 ดาว)หรือเทียบเท่า  www.holidayinntpe.com.tw 
 

วันท่ี 4  ไทเป – หอท่ีระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – ร้านขนมเค้กสับปะรด – แหล่งช็อปป้ิงซีเหมินติง – MITSUI 
OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเยี่ยมชม หอท่ีระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่ง
สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้น
ทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ช้ันบน ช้ันล่างเป็นห้องแสดง
นิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผูน้ําตัวอาคารเป็นหนิอ่อนทัง้
หลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการ
ตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหอ
อนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบจีน  จากนั้นพาท่านไปกราบไหว้ขอพร พระ
โพธิสัตว์กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธ์ิเก่าแก่โบราณอายุ 
260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้
และสวดมนตร์กันเป็นจํานวนมาก วัดน้ีถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่
หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดน้ีเสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับ
ไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร 
จากนั้นพาท่านไปชิมขนมขึ้นช่ือที่สุดของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทําจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้
สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะ
เป็นของฝากอย่างดี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา)  หลังรับประทานอาหารกลางวัน  นําท่านอิสระช็อป
ปิ้งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟช่ัน
ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA 
TIGER ที่กําลังได้รับความนิยมที่เมืองไทยขณะนี้ เป็นรองเท้า
สัญชาติญี่ปุ่นที่ไต้หวันขายถูกที่สุดในโลก เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้
สําหรับทุกคนที่เดินทางมาถึงไต้หวัน เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก 
เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านไปอิสระช้อปปิ้ง
แบรนด์เนมราคาถูกที่ MITSUI OULET PARK เป็นศูนย์รวม 
outlet ขนาดใหญ่ทีทั้งหมด 5 ช้ัน แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall 
และ Out Mall แนะนําให้ดู Directory ไว้เลย เพราะใหญ่
มากๆ ร้านรองเท้าที่คนไทยนิยมซื้อส่วนมากจะอยู่ โซน Out mall 
ศูนย์รวมร้านของเท้าช่ือดังที่พากันมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรค์
ของ ขาช้อป – แม่ค้าออนไลน์หิ้วของไปขายกัน เพราะถูกกว่าญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง และมีสินค้าให้เลือก
มากกว่า 100 แบรนด์!!!   

ค้่า บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร (พระกระโดดก าแพง+ขาปูยักษ)์ หลังรับประทานอาหารคํ่า สมควรแก่เวลา
นําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

22.35น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 837(มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

01.20น.  เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

http://www.holidayinntpe.com.tw/
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โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้้ามันของสายการบิน 

หมายเหต:ุอัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังน้ันเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่า
ทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี 
และกรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนท้าการจองตั๋วเครื่องบิน  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. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบุ 
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  คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนตามจรงิ 
3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 20 วันข้ึนไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนตามจริง 
4. ยกเลกิน้อยกว่าการเดินทาง 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์  หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนตามจริง 

เง่ือนไขส้าคัญ!!! รับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ัด
ได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรอืใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รบัการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าต๋ัวเครือ่งบินให้แก่ท่าน  
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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!!!) 

 

 

 
 


