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FTS KK 2 
ไต้หวันอาหลีซันขั้นเทพ (5 วัน 4 คืน) 

อุทยานอาหลีซัน+ฟาร์มเล้ียงแกะชิงจิ้ง+สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม9เผ่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อุทยานอาหลีซัน / น่ังรถไฟโบราณ+ชมพระอาทิตย์ขึ้น / เดินป่าสน 2000 ปี   

น่ังรถไฟหัวจรวด / ฟาร์มแกะชิงจ้ิง / น่ังกระเช้าพาโนราม่า   
หมู่บ้านวัฒนธรรม9เผ่า(สวนสนุก+รวมเครื่องเล่น) 

ตลาดปลาไทเป/ อาบน้้าแร่ VIP(ส่วนตัว)  
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / MITSUI OUTLET PARK  

หมู่บ้านสายรุ้ง / ตึกไทเป 101(รวมชมวิว)/ แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง  
 

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 ** 
 

กรุณาตรวจสอบอายุพาสปอร์ต ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันที่เดินทาง 
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วันที ่

 
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ม้ืออาหาร 

  
 ที่พัก 

 
วันที่ 1 

 
สนามบินสุวรรรภูมิ สายการบิน CHINA AIRLINES (CI838  
08.35-13.15)  – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - 
ร้านขนมไท่หยางปิ่งดั้งเดิม – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

บริการอาหารร้อนเครื่องดื่มบนเครื่อง / 
ชานมไข่มุก+แซนวิช 

/บุพเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู  

 
KUN HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 2 

 
ไทจง - ผูหลี่ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – สวนสนุกหมู่บ้าน
วัฒนธรรม 9 เผ่า – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – อาบน้้าแร่ (ภายใน
ห้องพักส่วนตัว)  
 

 
โรงแรม / ไก่อบโอ่ง+หัวปลาหม้อไฟ / 

บุพเฟ่ต์สลัด+สเต็กจานร้อน 

 
RED MEPLE 

BOUTIQUE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 3 

 
ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระ
ถังซ้าจั๋ง) – ชิมชาอูหลง – เจียอี้ – อุทยานอาหลีซัน – เดินป่าสน 
2,000 ปี 

 
โรงแรม / ปลาประธานาธิบดี / อาหาร

พื้นเมือง 

 
 

ALISHAN YING 
SHAN HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 4 

 
อุทยานอาหลีซัน – (04.30) นั่งรถไฟโบราณ(ชมพระอาทิตย์ขึ้น) 
– ไทจง – นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง-ไทเป) – นั่งรถไฟฟ้า MRT – 
แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง 

โรงแรม / อาหารพื้นเมือง / ปิ้งย่าง
ซีฟู้ด+เบียร์สด+Haagen-Dasไม่อั้น!!! 

 
PLATINUM HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 5 

 
ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด – 
DUTY FREE  – TAIPEI FISH MARKET - MITSUI OUTLET 
PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 
CHINA AIRLINES  CI837 (22.35-01.20) 

 
โรงแรม / เส่ียวหลงเปา / พระกระโดด

ก้าแพง+ขาปูยักษ์ / บริการอาหาร
ร้อนเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
- 

 

 
ก้าหนดการเดนิทาง 

 

 
ผู้ใหญ ่

(พักห้องละ    2 
ท่าน) 

 
เด็กต่้ากว่า 12 ปี 

มีเตียงเสริม 
(พักผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

 
พักเดี่ยว 

จ่ายเพิ่มท่านละ 

 
เด็กทารก 

(อายุไม่เกิน2 ปี) 

24-28 กรกฎาคม 2562 35,888 34,888 7,500 5,000 

8-12 สิงหาคม 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 
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วันท่ี 1              กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านขนมไท่หยางป่ิงดั้งเดิม– ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
                       (อิสระช้อปป้ิงจุใจ) 
06:00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA 

AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับ
ท่าน 

08:35 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนโดยเที่ยวบินที่ CI838(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 
13.15 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน  บริการอาหารว่างบนรถ (ชานมไข่มุก+แซนวิช) 

 เดินทางสู่เมือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) นํา
ทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านของเหล่าทหาร
พรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค 
ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดา
ทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันตระการ
ตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูก
แต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน  จากนั้นนําทุกท่าน
ชิมขนม ไท่หยางปิ่งร้านดั้งเดิมของไทจง เหมาะที่ซื้อกลับเป็น
ของฝาก 

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร  (บุพเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู)    นําท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เป็น
ไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทจง เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นและนักช้อปปิ้งของเมืองไทจง โดยเฉพาะในวันสุด
สัปดาห์จะมีผู้คนมากมายรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต่างมุ่งหน้ามาช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้  มีสินค้าหลากหลายทั้งเสื้อผ้า 
รองเท้า ของกิน ซีดี ของเล่น รวมถึงของว่างมากมายอาทิเช่น ชานมไข่มุก กุนเชียงยักษ์ เต้าหู้เหม็น มีเวลาให้ท่าน
อิสระเลือกซื้อเลือกชมอย่างมากมายตามอัธยาศัย 
พักท่ี  KUN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.kun-taichung.com.tw 

วันท่ี 2 ไทจง - ผูหลี่ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - น่ังกระเช้าพาโนราม่า – อาบ
น้้าแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว)  

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง) เมืองที่ได้ข้ึนช่ือว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน และยังเป็น
แหล่งอาบน้ําแร่ที่ดีที่สดุของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ใน
หุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทําให้เป็นเมืองที่มี
อากาศบริสุทธ์ิที่สุดของไต้หวัน นําทุกท่านเที่ยวชม ฟาร์มเลี้ยง
แกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศ
และสิ่ งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ 
แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะและบริเวณชม
วิว ที่บริเวณสนามหญ้าที่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะยังมีเวทีสําหรับชม
การแสดงตัดขนแกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผู้ดูแลฟาร์มแห่งนี้ ใน
บริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด  สภาพ
ภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (หัวปลาหม้อไฟ+ไก่
อบโอ่ง) หลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนําท่าน 
สู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า นั่งกระเช้าลอยฟ้าเพื่อไป
ชมการแสดงประเพณีวัฒนธรรมของชาวเผ่าต่างๆ ณ ลานแสดง 
เช่น ประเพณีการต้อนรับผู้มาเยือน ประเพณีการแต่งงาน ที่แต่
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ละเผ่าก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จากนั้นให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมายในสวน
สนุก เครื่องเล่นไฮไลทข์องที่นี่คือ UFO และยังมีเครื่องเลน่อื่นๆอีกมากมายใหท้่านได้สนุกกันอย่างเต็มอิ่ม และยังมี
สวนดอกไม้ที่จัดอย่างสวยงามในสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับสวนดอกไม้อย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนําท่าน น่ัง
กระเช้าลอยฟ้าไปทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ช้ัน
สุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ 

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร (ปลาประธานาธิบดี)   หลังรับประทานอาหารคํ่า เชิญท่าน อาบน้้าแร่ ตาม
อัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทํางานและการเดินทาง 
** ที่โรงแรมมีกิจกรรม D.I.Y. งานฝีมือน่ารักๆ (เพ้นท์หน้ากาก+พวงกุญแจ+ร้อยสร้อยพื้นเมือง+ทําพัด ฯลฯ ) 
 รองรับสําหรับลูกค้าที่สนใจ  มีรอบ 19.00 - 19.30 น. ** 
พักท่ี  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
 www.taii.com.tw/en/room.php 
 
 
 

 
 
 

ส้าคัญ กรุณาจัดกระเป๋าส้ารองใบเล็กส้าหรับการเข้าพัก 1 คืนท่ีอาหลีซัน และเตรียมผ้าขนหนุผืนใหญ่และอุปกรณ์กันหนาวให้
พร้อม ส่วนกระเป๋าหลักเก็บไว้บนรถ  
 
วันท่ี 3              ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซ้าจั๋ง) – ชิมชาอูหลง - เจียอ้ี – อุทยาน

อาหลีซัน – เดินป่าสน 2,000 ป ี
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหาร

เช้า กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ ศาลเจ้ากวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ 
เทพเจ้าแห่งปํญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 
รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 
ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถช่ืนชม
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นนํา
ทุกท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ
ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบ
แห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอ
พร พระถังซ้าจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว และที่วัดพระถังซําจั๋งแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิว
ทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกจุดนึง จากนั้นนําทุกท่าน
ไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกําเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่
จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่าน
จะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดห
นันโถวที่ความสูงเหนือ ระดับน้ําทะเล 2,000 เมตรข้ึนไป   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์สลัด+
สเต็กจานร้อน) หลังรับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นนํา
ท่านสู่จังหวัด เจียอ้ี  เพื่อเยี่ยมชม อุทยานอาหลีซัน (ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมงครึ่ง) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่

http://www.taii.com.tw/en/room.php
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มีช่ือเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่ มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาล
ใจในการสร้างผลงานที่นี่เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบ
ไม่ได้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครัง้หนึ่งในชีวิตต้องมาเยือน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนต้ังเรียงตระหง่าน พริ้วตาม
ลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพไว้ในความทรงจําอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ 

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมืองอาหลีซัน) หลังรับประทานอาหารคํ่า เชิญทุกท่านพักผ่อน
ตามอัธยาศัย  
พักท่ี  ALISHAN YING SHAN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  http://www.ying-shan.com.tw  
 

วันท่ี อุทยานอาหลีซัน – (04.30) น่ังรถไฟโบราณ(ชมพระอาทิตย์ขึ้น) – ไทจง – น่ังรถไฟหัวจรวด (ไทจง-ไทเป)  
                       – น่ังรถไฟฟ้า MRT – แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง 
ประมาณ04:30น. นําทุกท่าน น่ังรถไฟโบราณ ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ปุ่นทิ้ง

เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 
แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางข้ึนไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชม
ความงดงามของพระอาทิตย์ข้ึนจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดใน
ไต้หวัน (อว้ีซัน: 玉山) มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั้งเปน็
ปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์จากนั้น
เดินทางกลับโรงแรมที่พัก 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร (ข้าวต้ม) หลังรับประทานอาหาร
เช้า   นําท่านเดินทางลงจาก อุทยานอาหลีซัน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมืองเจียอ้ี)  หลัง
รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่เมือง ไทจงนําทุกท่านสัมผัส รถไฟ
หัวจรวด จาก สถานีไทจงถึงสถานีไทเป สัมผัสความเร็วกว่า 250 
กิโลเมตร ต่อช่ัวโมงเพื่อนําท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง)  จากนั้นนําทุกท่าน น่ังรถไฟ MRT ไปอิสระช็อปปิ้ง
ตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์
ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟช่ันทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้า
ของฝาก กิ๊ฟ ช็อป สไตล์ วัยรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ ายี่ห้ อ 
ONITSUKA TIGER ที่กําลังได้รับความนิยมที่เมืองไทยขณะนี้ เป็น
รองเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ไต้หวันขายถูกที่สุดในโลก เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้
สําหรับทุกคนที่เดินทางมาถึงไต้หวัน  

ค้่า บริการอาหารค้่า  ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์BBQ ปิ้งย่างซีฟู้ด+เบียร์
สดไม่อ้ัน!!!)  หลังรับประทานอาหารคํ่า  

 จากนั้นนําท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ใน
กรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟช่ันทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย
โดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ที่กําลังได้รับความนิยมที่เมืองไทยขณะนี้ เป็นรองเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่
ไต้หวันขายถูกที่สุดในโลก เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้สําหรับทุกคนที่เดินทางมาถึงไต้หวัน 
พักท่ี  PLATINUM HOTEL (4 ดาว)หรือเทียบเท่า  https://platinumhotel.com.tw 
 
 
 
 
 

http://www.ying-shan.com.tw/
https://platinumhotel.com.tw/
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วันท่ี 5 ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด – DUTY FREE  - TAIPEI FISH MARKET – 

MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นําทุกท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาท่านข้ึน

ลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบ
ป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาด
ใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่
บนช้ัน 89 เพื่อคอยทําหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
บริเวณช้ัน 1 ถึงช้ัน 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณที่ตั้งของ
ตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเป
และชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบ
แห่งบริเวณนี้เป็นแหลง่ช้อปปิง้ทีม่ีช่ือเสยีงแหง่หนึ่งของไต้หวัน 
จากนั้นพาท่านไปชิมขนมขึ้นช่ือที่สุดของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทําจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้
สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะ
เป็นของฝากอย่างดี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา)  หลังรับประทานอาหารกลางวัน  พาทุกท่านไป
อิสระช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ DUTY FREE พบกับสินค้าประเภทเครื่องสําอางและน้ําหอมที่มีราคา
ถูกกว่าเมืองไทย จากนั้นนําทุกท่านเยี่ยมชม ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของ
ไต้หวัน หรืออีกช่ือที่เรียกกันมาอย่างคุ้นหูว่า  Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อๆ ว่าตลาด ADD 
สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปี 
2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล , ผัก, ผลไม้และขนมต่างๆ ที่
จัดให้บริการเปน็โซนของแต่ละประเภทอาหารจาํนวนมากมายภายใต้หลังคาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสด
จากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจชอบ รับประกกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะ
ทําให้คุณลืมภาพตลาดสดแบบเดิมๆ ไปได้เลย  นอกจากนี้ยังสินค้าของฝากราคาไม่แพงอีกมากมายให้ท่านได้เลือก
ซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก จากนั้นนําท่านไปอิสระช้อปปิ้ง แบรนด์เนมราคาถูกที่ MITSUI OULET PARK เป็น
ศูนย์รวม outlet ขนาดใหญ่ทีทั้งหมด 5 ช้ัน แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall แนะนําให้ดู Directory 
ไว้เลย เพราะใหญ่มากๆ ร้านรองเท้าที่คนไทยนิยมซื้อส่วนมากจะอยู่ โซน Out mall ศูนย์รวมร้านของเท้าช่ือดังที่
พากันมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรค์ของ ขาช้อป - แม่ค้าออนไลน์หิ้วของไปขายกัน เพราะถูกกว่าญี่ปุ่น สิงคโปร์ 
เกาหลี ฮ่องกง และมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 100 แบรนด์!!!   

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

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

01.20น.  เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
******************************************************************* 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้้ามันของสายการบิน 

เง่ือนไขส้าคัญ!!! รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัด
ไดชํ้าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าต๋ัวเครื่องบินให้แก่ท่าน  
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หมายเหตุ:อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังน้ันเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่า
ทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี 
และกรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนท้าการจองตั๋วเครื่อง มิฉะน้ัน
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ 
**เง่ือนไขในการจอง มัดจ้าท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน  และ ชําระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การ
ไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิก
การเดินทาง)   
อัตราน้ีรวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง) 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน

ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
อัตราน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) 
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
7. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ท่ีเดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) 
การยกเลิก 
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตามจริง 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันข้ึนไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตามจริง 
4. ยกเลิกน้อยกว่าการเดินทาง 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตามจริง 
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

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

 


