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FTS SKA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SK1  

อาบน้้าแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ตลาดปลาไทเป 
หอท่ีระลึกเจียงไคเช็ค / อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน  /  หมู่บ้านสายรุ้ง 

MITSUI OULET PARK /ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น89 / แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
เดินทางโดยสายการบิน 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 – 
ชิมขนมไท่หยางปิ่งร้านดั้งเดิม - ผูหลี่ – อาบน้้าแร่ (ในห้องพัก
ส่วนตัว)  

 
บริการอาหารร้อนเครื่องดื่มบนเครื่อง / 

ของว่าง / บุพเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู 

 
RED MEPLE 

BOUTIQUE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 2 

 
ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระ
ถังซ้าจั๋ง) – ชิมชาอูหลง – ไทเป – ซือ่หลินไนท์มาร์เก็ต 
 

 
โรงแรม / ปลาประธานาธิบดี/ สเต็ก

หินลาวา 

 
PLATINUM HOTEL  

หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 

 
ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – หอที่ระลึก
เจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ –  
แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง 

โรงแรม / อาหารทะเล+กุ้งมังกร
ไต้หวนั / ปิ้งย่างซีฟู้ด+เบียร์สด+

Haagen-Dasไม่อั้น!!! 

 
PLATINUM HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 4 

 
ไทเป – DUTY FREE – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านขนม
เค้กสับปะรด– ตลาดปลาไทเป – MITSUI OUTLET PARK – 
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 
CHINA AIRLINES CI837 (22.35-01.20) 

โรงแรม / เส่ียวหลงเปา / พระกระโดด
ก้าแพง+ขาปูยักษ์ 

 
 

    

 
ก้าหนดการเดนิทาง 

 

 
ผู้ใหญ ่

(พักห้องละ    2 
ท่าน) 

 
เด็กต่้ากว่า 12 ปี 

มีเตียงเสริม 
(พักผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

 
พักเดี่ยว 

จ่ายเพิ่มท่านละ 

 
เด็กทารก 

(อายุไม่เกิน2 ปี) 

** วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10  
26-29 กรกฎาคม 2562 30,888.- 29,888.- 5,000 5,000 

** วันแม่** 
09-12 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 – ชิมขนมไท่หยางป่ิงร้านดั้งเดิม – ผูหลี่ – อาบ
น้้าแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)  

06:00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA 
AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับ
ท่าน 

08:35 น. นําท่านเดินทางสูส่นามบินเถาหยวนโดยเที่ยวบินที ่ CI838(
มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่างบนรถ 
เดินทางสู่เมือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
นําทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านของ
เหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวัน
พร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บ
รักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิต
ความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละ
หลังจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสนัตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูป
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อย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้ งหมู่บ้าน  จากนั้นนําทุกท่านไปชิม
ขนมข้ึนช่ือที่สุดแห่งเมืองไทจง ขนมไท่หยางป่ิง ซึ่งมีต้นกําเนิดจากเมืองไทจงและโด่งดังมีช่ือเสียงไปทั่วเกาะ
ไต้หวัน 

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบ)ู  หลังรับประทานอาหารคํ่า เดินทางสู่เมอืง ผูหลี่ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองที่ได้ข้ึนช่ือว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน และยังเป็นแหลง่อาบน้ําแร่ที่ดีทีสุ่ด
ของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมอืงนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทัง้เมือง จึงทําใหเ้ป็นเมืองที่มีอากาศ
บรสิุทธ์ิทีสุ่ดของไต้หวัน เชิญท่าน อาบน้้าแร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการ
ทํางานและการเดินทาง 
พักท่ี  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
 www.taii.com.tw/en/room.php 
 
 

 
 
 

วันท่ี 2  ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ลอ่งทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซ้าจั๋ง) – ชิมชาอูหลง  
                       – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
เช้า บริการอาหารเชา้  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นํา

ท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้า
แห่งปญํญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแหง่ความซื่อสัตย์ รวมถึงสงิโต
หินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน 
โดยระหว่างทางท่านจะสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบสรุิยันจันทรา จากนั้นนําทุกท่าน ล่องทะเลสาบสุริยัน
จันทราเป็นสถานทีท่่องเที่ยวอีกจุดหนึง่ที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน
รอบๆทะเลสาบแห่งนีจ้ะมจีุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบ
แห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและ
ชมเกาะทีเ่ลก็ทีสุ่ดในโลกพร้อมกับให้ท่านนมสัการรปูเคารพของพระ
ถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยูบ่รเิวณริมทะเลสาบสุริยนัจันทรา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ปลาประธานาธิบด)ี 
หลงัรบัประทานอาหารกลางวัน  นําทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอู
หลงมีต้นกําเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จงัหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็น
แหล่งปลกูชาอูหลงที่ดทีี่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูก
บน  ภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสงูเหนือระดับน้ําทะเล 2,000 เมตร ข้ึนไป จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ไทเป 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน เมืองหลวงทีม่ีอากาศดีทีสุ่ดของเอเซีย 

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร (สเต็กหินลาวา)  หลงัรับประทานอาหารคํ่า จากนั้นพาท่านไปอสิระช็อปปิ้ง
ตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ทีสุ่ด
ในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาด
คนเดิน อาหารพื้นเมอืงที่ขึ้นช่ือทีสุ่ดของไตห้วันคือ เต้าหู้เหม็น หาก
ใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหูเ้หม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึง
ไต้หวัน และยังมเีครื่องดื่มอีกชนิดทีม่ีต้นกําเนิดที่ไต้หวันคือ ชานม
ไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินกม็ีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึง
ราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดบั โดยที่

http://www.taii.com.tw/en/room.php
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รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬาย่ีห้อต่างๆจะมรีาคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแกเ่วลานําทุกท่าน
เดินทางสู่ที่พกั 
พักท่ี  PLATINUM HOTEL (4 ดาว)หรือเทียบเท่า  https://platinumhotel.com.tw 
 
 
 
 
 

วันท่ี 3  ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – อุทยานเย๋หลิ่ว – หอท่ีระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปป้ิงซีเห
มินติง 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นําทุกท่าน
ท่านอิสระ  ช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่ิน ซึ่งเป็นแหลง่เหมืองทองที่
มีช่ือเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริยก์วงสว้ี แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจํานวน
มากพากันมาขุดทองที่นี ่การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวน
แร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้
เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทัง่มีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทํา
ภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร ์ ได้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวจํานวนมากให้เดินทางมาช่ืนชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ปัจจบุันกลายเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากแหง่หนึง่ของไทเป ที่คึกคักไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายทีเ่รียงรายไปตามทางในหมู่บ้าน 
จนทําใหท้่านเลือกซือ้เลือกชมร้านค้าต่างๆได้อย่างไมรู่้เบื่อ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล+กุ้งมังกร
ไต้หวัน) หลังรบัประทานอาหารกลางวัน    นําท่านเยี่ยมชม อุทยานเย๋
หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ต้ังอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะ
พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครัง้ทีเ่กาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้
ทะเลข้ึนสูผ่ิวน้ําเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ําทะเล 
และลมทะเล ทําใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตา
ทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ  ซึ่งมีช่ือเสียงโด่งดงั
ไปทั่วโลก ซึ่งนกัท่องเที่ยวทีเ่ดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรปูคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมรี้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้ง
ที่มาจากทะเลใหท้่านได้เลอืกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ  พาทกุท่านเยี่ยมชม หอท่ีระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหิน
อ่อนทั้งหลงั ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกบัรปูปั้นทองเหลืองขนาด
ใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ช้ันบน ช้ันล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นําตัวอาคารเป็นหิน
อ่อนทั้งหลงั มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปกักิ่งงดงามตระการตา เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียง
มากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญส่ร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบจีน  จากนั้นพาท่านไปกราบไหว้ขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธ์ิ
เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแตส่มัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมผีู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็น
จํานวนมาก วัดน้ีถูกบูรณะมาแล้วหลายครัง้จากความเสยีหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดน้ีเสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิง่อศัจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลบัไม่เกิดความ
เสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมเีทพเจ้าของลัทธิเต๋าอกีหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร 

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร (ปิ้งย่างซีฟู๊ด+Häagen-Dazs+เบียร์สดไม่อ้ัน!!!) หลังรับประทานอาหารคํ่า 
นําท่านอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง
ศูนย์รวมแฟช่ันทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้า
ยี่ห้อ ONITSUKA TIGER ที่กําลงัได้รบัความนิยมที่เมืองไทยขณะนี้ เป็นรองเท้าสญัชาติญี่ปุ่นที่ไต้หวันขายถูกที่สุด
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ในโลก เป็นสิง่ที่พลาดไม่ได้สําหรบัทุกคนทีเ่ดินทางมาถึงไต้หวัน เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั เชิญทกุท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 
พักท่ี  PLATINUM HOTEL (4 ดาว)หรือเทียบเท่า  https://platinumhotel.com.tw 
 
 
 
 
 

วันท่ี 4  ไทเป – DUTY FREE – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด– ตลาดปลาไทเป – MITSUI 
OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเชา้  ณ โรงแรม หลงัรบัประทานอาหารเช้า จากนั้นพาทกุท่านไปอสิระช็อปปิง้สินค้าแบรนด์
เนมปลอดภาษีที่ DUTY FREE พบกบัสินค้าประเภท
เครื่องสําอางและน้ําหอมที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทย นอกจากนี้
ยังสินค้าของฝากราคาไม่แพงอีกมากมายใหท้่านได้เลอืกซือ้
กลับไปเปน็ของทีร่ะลึก นําทุกท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และ
พาท่านข้ึนลิฟทท์ี่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับ
ระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุม้เหล็ก
ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวน
อยู่บนช้ัน 89 เพื่อคอยทําหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
บริเวณช้ัน 1 ถึงช้ัน 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิง้แห่งใหมท่ี่เป็นที่นิยมของชาว
ไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยูถึ่งสิบแห่งบรเิวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิง้ที่มีช่ือเสียงแห่ง
หนึ่งของไตห้วัน จากนั้นพาท่านไปชิมขนมขึ้นช่ือทีสุ่ดของไตห้วันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทําจากแปง้เค้กโดยที่
ภายในสอดไส้สบัปะรดกวน ทีม่ีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่าง
สวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างด ี

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา)  หลังรับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นนําทุกท่าน
เยี่ยมชม ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ทีสุ่ดของไตห้วัน หรืออีกช่ือที่เรียกกันมาอย่างคุ้น
หูว่า  Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อๆ ว่าตลาด ADD สถานที่แลนด์มารก์อีกหนึ่งแหง่ของ
ไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลงัจากการปรบัปรุงพื้นทีต่ลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์มารเ์ก็ตสไตล์ญีปุ่่นขนาด
ใหญ่อาณาจกัรแหง่อาหารสดใหมท่ั้งของทะเล, ผัก, ผลไม้และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแตล่ะประเภท
อาหารจํานวนมากมายภายใต้หลังคาเดียวกัน ทัง้นี้คุณสามารถเลอืกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลา
ปรุงสุกได้ตามใจชอบ รับประกกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดทีจ่ะทําให้คุณลืมภาพตลาดสดแบบเดิมๆ 
ไปได้เลย  จากนั้นนําท่านไปอิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาถูกที่ MITSUI OULET PARK เป็นศูนย์รวม outlet 
ขนาดใหญ่ทีทัง้หมด 5 ช้ัน แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall แนะนําให้ดู Directory ไว้เลย เพราะใหญ่
มากๆ ร้านรองเท้าที่คนไทยนิยมซื้อส่วนมากจะอยู่ โซน Out mall ศูนย์รวมร้านของเท้าช่ือดังที่พากันมาลดราคา
ตลอดปี เป็นสวรรค์ของ ขาช้อป – แม่ค้าออนไลน์หิ้วของไปขายกัน เพราะถูกกว่าญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง 
และมสีินค้าให้เลือกมากกว่า 100 แบรนด์!!!   

ค้่า บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร (พระกระโดดก าแพง+ขาปูยักษ์) หลงัรบัประทานอาหารคํ่า สมควรแก่เวลา
นําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

22.35น. อําลากรงุไทเป เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 837(มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

01.20น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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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. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษีบริการหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
8. 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. 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!!!) 

 

 

 
 


