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อาบนํา้แร ่VIP(สว่นตวั) / ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา / ตลาดปลาไทเป 
หอทีร่ะลกึเจยีงไคเช็ค / อทุยานเยห๋ล ิว่ / หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน  /  หมูบ่า้นสายรุง้ 
MITSUI OULET PARK /ตกึไทเป 101 ชมววิช ัน้89 / แหลง่ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ / ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
 
เดนิทางโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES (CI) บนิตรงสูไ่ทเป(สนามบนิเถาหยวน) 
แบบทีน่ ัง่ 2-4-2 นํา้หนกักระเป๋าไป-กลบั 30 กก. บรกิารอาหาร+เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 2 มือ้ 
      Departure   BKK – TPE   CI 838 (08.30-13.05) 
      Return      TPE – BKK   CI 837 (23.10-02.00) 
 
** ไมบ่งัคบัทปิ + ไมเ่นน้เขา้รา้นชอ้ป + FREE WIFI ON BUS ** 

 
วนัที ่

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
มือ้อาหาร 

  
 ทีพ่กั 

 
วนัที ่
1 

 
สนามบนิสวุรรรภมู ิสายการบนิ CHINA 
AIRLINES (CI838 08.30-13.05)  – สนามบนิ
เถาหยวน – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ชมิขนมไท่
หยางป่ิงรา้นด ัง้เดมิ - ผหูลี ่– อาบนํา้แร ่(ใน
หอ้งพกัสว่นตวั)  

 
บรกิารอาหารรอ้นเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง / ของวา่ง / บพุเฟ่ตส์กุ ี้

ชาบชูาบ ู

 
RED MEPLE 
BOUTIQUE 
HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่
2 

 
ผหูลี ่– ศาลเจา้กวนอ ู– ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
(วดัพระถงัซําจ ัง๋) – ชมิชาอหูลง – ไทเป – ซือ่
หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
 

 
โรงแรม / ปลาประธานาธบิด/ี 
สเต็กหนิลาวา 

 
PLATINUM 
HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่
3 

 
ไทเป – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ล ิว่ – 
หอทีร่ะลกึเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซนัซือ่ –  
แหลง่ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

โรงแรม / อาหารทะเล+กุง้
มงักรไตห้วนั / ป้ิงยา่งซฟีู้ ด+
เบยีรส์ด+Haagen-Dasไม่
อ ัน้!!! 

 
PLATINUM 
HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่
4 

 
ไทเป – DUTY FREE – ตกึไทเป 101 ชมววิช ัน้ 89 
– รา้นขนมเคก้สบัปะรด– ตลาดปลาไทเป – 
MITSUI OUTLET PARK – สนามบนิเถาหยวน – 
กรงุเทพฯ 
CHINA AIRLINES CI837 (23.10-02.00) 

โรงแรม / เสีย่วหลงเปา / พระ
กระโดดกาํแพง+ขาปยูกัษ ์

 
 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง 
 

 
ผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ    
2 ทา่น) 

 
เด็กตํา่กวา่ 12 ปี 
มเีตยีงเสรมิ 
(พกัผูใ้หญ ่2 
ทา่น) 

 
พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ทา่นละ 

 
เด็กทารก 
(อายไุมเ่กนิ2 ปี) 

 
15-18 กมุภาพนัธ ์2562 

29,888.- 28,888.- 6,000 5,000 

 
28-31 มนีาคม 2562 

29,888.- 28,888.- 6,000 5,000 

 

วนัที ่1  กรงุเทพฯ – สนามบนิเถาหยวน – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ชมิขนมไทห่ยางป่ิงรา้นด ัง้เดมิ – ผหูลี ่

– อาบนํา้แร ่(ในหอ้งพกัสว่นตวั)  

 
06:00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์S สายการบนิ 

CHINA AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและ
สมัภาระใหก้บัทา่น 

08:35 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวนโดยเทีย่วบนิที ่CI838(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 
13.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน บรกิารของวา่งบนรถ เดนิทางสูเ่มอืง 

ไทจง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นําทกุทา่นเยีย่มชม หมูบ่า้น
สายรุง้ เดมิเป็นหมูบ่า้นของเหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพ
มายังไตห้วันพรอ้มกบัเจยีงไคเชค็ ปัจจบุนัรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บ
รักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่น
อดตีของบรรดาทหารกก๊มนิตั๋ง บา้นแตล่ะหลังจะถกูแตง่แตม้ดว้ยสสีนั
ตระการตาเหมาะแกก่ารถา่ยรปูอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกู
แตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปท่ัวทัง้หมูบ่า้น  จากนัน้นําทกุทา่นไปชมิ
ขนมขึน้ชือ่ทีส่ดุแหง่เมอืงไทจง ขนมไทห่ยางป่ิง ซึง่มตีน้กําเนดิจาก
เมอืงไทจงและโดง่ดังมชีือ่เสยีงไปท่ัวเกาะไตห้วัน 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร (บพุเฟ่ตส์กุ ีช้าบชูาบ)ู  หลังรับประทานอาหารคํา่ เดนิทางสูเ่มอืง 
ผหูลี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่มอีากาศดทีีส่ดุของไตห้วัน และยังเป็นแหลง่
อาบน้ําแรท่ีด่ทีีส่ดุของไตห้วันอกีดว้ย เนือ่งจากเมอืงนี้อยูใ่นหบุเขาและถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงูทัง้เมอืง จงึ
ทําใหเ้ป็นเมอืงทีม่อีากาศบรสิทุธิท์ีส่ดุของไตห้วัน เชญิทา่น อาบนํา้แร ่ตามอธัยาศัยเพือ่ผอ่นคลายความ
เหน็ดเหนือ่ยเมือ่ยลา้จากการทํางานและการเดนิทาง 
พกัที ่ RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่
www.taii.com.tw/en/room.php 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taii.com.tw/en/room.php


 
 
 
 
 

CODE: FST01 

 

วนัที ่2  ผหูลี ่– ศาลเจา้กวนอ ู– ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (วดัพระถงัซําจ ัง๋) – ชมิชาอหูลง  
                       – ไทเป – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ โรงแรม หลงัรบัประทานอาหารเชา้ 

นําทา่นกราบไหวส้ ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิท์ ี ่วัดกวนอ ูเชน่ ศาสดาขงจือ้ 
เทพเจา้แหง่ปํญญา และ เทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความ
ซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตวั ทีต่ ัง้อยูห่นา้วดั ซึง่ม ี
มลูคา่ตวัละ1ลา้นเหรยีญไตห้วนั โดยระหวา่งทางทา่นจะ
สามารถชืน่ชมทศันยีภาพอนังดงามของทะเลสาบสรุยินั
จนัทรา จากน ัน้นําทกุทา่น ลอ่งทะเลสาบสรุยิันจันทราเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วอกีจดุหนึง่ท ีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วนั
รอบๆทะเลสาบแหง่นีจ้ะมจีดุสําคญัทีท่อ่งเทีย่วมากมาย 
ทะเลสาบแหง่นีม้คีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร นําทา่น

ลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกพรอ้ม
กบัใหท้า่นนมสัการรปูเคารพของพระถงัซําจ ัง๋ ณ วัดพระ
ถังซําจ๋ัง ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (ปลา
ประธานาธบิด)ี หลังรับประทานอาหารกลางวัน  นําทกุทา่นไป 
ชมิชาอหูลง ซึง่ชาอหูลงมตีน้กําเนดิทีไ่ตห้วันโดยเฉพาะที่
จังหวัด หนนัโถว แหง่นีเ้ป็นแหลง่ปลกูชาอหูลงทีด่ทีีส่ดุ ทา่นจะ
ไดช้มิชาอหูลงเกรดเอทีต่อ้งปลกูบน ภเูขาสงูของจังหวัดหนัน
โถวทีค่วามสงูเหนอืระดับน้ําทะเล 2,000 เมตร ขึน้ไป จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสู ่ไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืง
หลวงของประเทศไตห้วัน เมอืงหลวงทีม่อีากาศดทีีส่ดุของ
เอเซยี 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร (สเต็กหนิลาวา)  หลัง
รับประทานอาหารคํา่ จากนัน้พาทา่นไปอสิระชอ็ปป้ิงตาม
อธัยาศัยที ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ไนทม์ารเ์ก็ตทีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุในเมอืงไทเป ซึง่แบง่เป็น 2 โซน คอื ตลาดอาหารพืน้เมอืง
และตลาดคนเดนิ อาหารพืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วันคอื 
เตา้หูเ้หม็น หากใครไปไตห้วันแลว้ไมไ่ดล้ิม้ลองรสชาตขิอง
เตา้หูเ้หม็น กถ็อืวา่ไปไมถ่งึไตห้วัน และยังมเีครือ่งดืม่อกีชนดิที่
มตีน้กําเนดิทีไ่ตห้วันคอื ชานมไขม่กุ สว่นตลาดคนเดนิก็มี
สนิคา้หลากหลายชนดิตัง้แตร่าคาถกูถงึราคาปานกลาง มทัีง้สนิคา้เสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งประดับ โดยที่
รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่งๆจะมรีาคาถกูกวา่เมอืงไทยประมาณ 20-30% สมควรแกเ่วลานําทกุทา่น
เดนิทางสูท่ีพั่ก 
พกัที ่ PLATINUM HOTEL (4 ดาว)หรอืเทยีบเทา่   
https://platinumhotel.com.tw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://platinumhotel.com.tw/


 
 
 
 
 

CODE: FST01 

 

วนัที ่3  ไทเป – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ล ิว่ – หอทีร่ะลกึเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซนัซือ่ – 
แหลง่ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมหลังรับประทานอาหารเชา้ นําทกุทา่นทา่นอสิระชอ้ปป้ิงหมูบ่า้นโบราณ จิว่

เฟ่ินซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวีแ้หง่ราชวงศช์งิมนัีกขดุทองจํานวนมากพา
กนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแรล่ดลง
อยา่งน่าใจหายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วาม
ทรงจํา จนกระท่ังมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร ์“เปย
ฉงิเฉงิชือ่”และ“อูเ๋หยยีน เตอะซนัชวิ”ทัศนยีภาพภเูขาทีส่วยงามใน
ฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจํานวนมากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชมจิว่
เฟ่ินจงึกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ปัจจบุนักลายเป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากแหง่หนึง่ของไทเปทีค่กึคักไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ
มากมายทีเ่รยีงรายไปตามทางในหมูบ่า้นจนทําใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชม
รา้นคา้ตา่งๆไดอ้ยา่งไมรู่เ้บือ่  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร(อาหารทะเล+กุง้มงักร
ไตห้วนั) หลังรับประทานอาหารกลางวันนําทา่นเยีย่มชม อทุยานเยห๋ลิว่
อทุยานแหง่นี้ตัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็น
แหลมยืน่ไปในทะเลเมือ่ครัง้ทีเ่กาะไตห้วันเริม่ดันตัวจากใตท้ะเลขึน้สูผ่วิ
น้ําเมือ่ครัง้หลายลา้นปีทีแ่ลว้ การเซาะกรอ่นของน้ําทะเลและลมทะเลทํา
ใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่งลักษณะตา่งๆน่าตืน่ตาทเีดยีวโดยเฉพาะหนิ
รปูเศยีรพระราชนิอีลซิเบธซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลกซึง่
นักทอ่งเทีย่วทเีดนิทางไปแลว้จะตอ้งไปถา่ยรปูคูก่บัสิง่นี ้ทีน่ีย่ังมรีา้นคา้
ตา่งๆมากมายทีข่ายของแหง้ทีม่าจากทะเลใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิได ้
อยา่งจใุจพาทกุทา่นเยีย่มชมหอทีร่ะลกึเจยีงไคเช็คซึง่สรา้งจากหนิออ่น
ทัง้หลังศกึษาชวีประวัตแิละผลงานของอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็
พรอ้มถา่ยรปูกบัรปูปัน้ทองเหลอืงขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่นโถงใหญช่ัน้บน 
ชัน้ลา่งเป็นหอ้งแสดงนทิรรศการและขา้วของเครือ่งใชข้องอดตีผูนํ้าตัว
อาคารเป็นหนิออ่นทัง้หลัง มลีักษณะการกอ่สรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถันที่
ปักกิง่งดงามตระการตา เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืง
ไทเปดา้นขา้งของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรแีละโรงละครแหง่ชาติ
ขนาดใหญส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจนีจากนัน้พาทา่นไปกราบไหวข้อพร พระโพธสิตัวก์วนอมิ ที ่วดั
หลงซนัซือ่ เป็นวัดศักดิส์ทิธิเ์กา่แกโ่บราณอาย2ุ60ปีสรา้งตัง้แตส่มัยราชวงศช์งิในแตล่ะวันจะมผีูค้นมากราบ
ไหวแ้ละสวดมนตรก์นัเป็นจํานวนมากวัดนีถ้กูบรูณะมาแลว้หลายครัง้จากความเสยีหายทีเ่กดิจากแผน่ดนิไหว 
และทีห่นักทีส่ดุคอืชว่งสงครามโลกครัง้ที2่ซึง่วัดนีเ้สยีหายทัง้หมด แตเ่กดิสิง่อศัจรรยค์อื องคพ์ระโพธสิตัว์
กวนอมิ กลับไมเ่กดิความเสยีหายแมแ้ตน่ดิเดยีว นอกจากนีย้ังมเีทพเจา้ของลัทธเิตา๋อกีหลายองคใ์หไ้ด ้
กราบไหวข้อพร 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร (ป้ิงยา่งซฟีู๊ ด+Häagen-Dazs+เบยีรส์ดไมอ่ัน้!!!) หลงัรบัประทาน
อาหารคํา่ นําทา่นอสิระช็อปป้ิงตามอธัยาศยักนัตอ่ที ่แหลง่ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ เปรยีบเสมอืนสยามส
แควรใ์นกรงุเทพฯ แหลง่ศนูยร์วมแฟช ัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุน่ไตห้วนั มรีา้นคา้ของฝาก กิฟ๊ช็อป 
สไตลว์ยัรุน่มากมายโดยเฉพาะรองเทา้ยีห่อ้ ONITSUKA TIGER ทีก่าํลงัไดร้บัความนยิมที่
เมอืงไทยขณะนี ้เป็นรองเทา้สญัชาตญิีปุ่่ นทีไ่ตห้วนัขายถกูทีส่ดุในโลก เป็นสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดส้ําหรบั
ทกุคนทีเ่ดนิทางมาถงึไตห้วนั เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั เชญิทกุทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัที ่ PLATINUM HOTEL (4 ดาว)หรอืเทยีบเทา่  https://platinumhotel.com.tw 
 
 
 
 
 
 
 

https://platinumhotel.com.tw/
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วนัที ่4  ไทเป – DUTY FREE – ตกึไทเป 101 ชมววิช ัน้ 89 – รา้นขนมเคก้สบัปะรด– ตลาดปลาไทเป – 
MITSUI OUTLET PARK – สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเชา้ จากนัน้พาทกุ

ทา่นไปอสิระชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษีที ่DUTY FREE พบกบั
สนิคา้ประเภทเครือ่งสําอางและน้ําหอมทีม่รีาคาถกูกวา่เมอืงไทย นอกจากนี้
ยังสนิคา้ของฝากราคาไมแ่พงอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กลับไปเป็นของ
ทีร่ะลกึ นําทกุทา่นเยีย่มชม ตกึไทเป 101 และพาทา่นขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุใน
โลกเพือ่ ชมววิช ัน้ 89 และพบกบัระบบป้องกนัแผน่ดนิไหวทีเ่รยีกวา่ 
Damper เป็นลกูตุม้เหล็กขนาดใหญเ่สน้ผา่ศนูยก์ลาง 5.5 เมตร หนักถงึ 
660 ตัน แขวนอยูบ่นชัน้ 89 เพือ่คอยทําหนา้ทีถ่ว่งดลุตกึเมือ่เกดิแผน่ดนิไหว 
บรเิวณชัน้ 1 ถงึชัน้ 5 เป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนีย้ังเป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหมท่ีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึ
สบิแหง่บรเิวณนีเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของไตห้วัน จากนัน้พาทา่นไปชมิขนมขึน้ชือ่ทีส่ดุของ
ไตห้วันที ่รา้นขนมเคก้สบัปะรด ซึง่ทําจากแป้งเคก้โดยทีภ่ายในสอดไสส้บัปะรดกวน ทีม่เีนือ้ละเอยีด
นุ่มนวล มรีสชาตทิีอ่รอ่ยมาก และมแีพ็คเกจทีอ่อกแบบมาอยา่งสวยงามเหมาะทีจ่ะเป็นของฝากอยา่งด ี

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (เส ีย่วหลงเปา)  หลังรับประทานอาหารกลางวัน  จากนัน้นําทกุ
ทา่นเยีย่มชม ตลาดปลาไทเป เป็นแหลง่รวมอาหารทะเลสดๆ ทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วัน หรอือกีชือ่ทีเ่รยีกกนั
มาอยา่งคุน้หวูา่  Addiction Aquatic Development หรอืเรยีกยอ่ๆ วา่ตลาด ADD สถานทีแ่ลนดม์ารก์อกี
หนึง่แหง่ของไตห้วัน เปิดตัวอยา่งเป็นทางการหลังจากการปรับปรงุพืน้ทีต่ลาดเดมิเมือ่ปี 2012 
ซเูปอรม์ารเ์ก็ตสไตลญ์ีปุ่่ นขนาดใหญอ่าณาจักรแหง่อาหารสดใหมท่ัง้ของทะเล, ผัก, ผลไมแ้ละขนมตา่งๆ ที่
จัดใหบ้รกิารเป็นโซนของแตล่ะประเภทอาหารจํานวนมากมายภายใตห้ลังคาเดยีวกนั ทัง้นี้คณุสามารถเลอืก
ของสดจากโซนตา่งๆมาใหค้รัวในตลาดปลาปรงุสกุไดต้ามใจชอบรับประกกนัคณุภาพของอาหารและความ
สะอาดทีจ่ะทําใหค้ณุลมืภาพตลาดสดแบบเดมิๆไปไดเ้ลยจากนัน้นําทา่นไปอสิระชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมราคาถกู
ที ่MITSUI OULET PARK เป็นศนูยร์วม outlet ขนาดใหญท่ทีัง้หมด 5 ชัน้ แบง่เป็น 2 โซน คอื In Mall 
และ Out Mall แนะนําใหด้ ูDirectory ไวเ้ลย เพราะใหญม่ากๆ รา้นรองเทา้ทีค่นไทยนยิมซือ้สว่นมากจะอยู่
โซนOut mallศนูยร์วมรา้นของเทา้ชือ่ดังทีพ่ากนัมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรคข์องขาชอ้ป-แมค่า้ออนไลน์
หิว้ของไปขายกนั เพราะถกูกวา่ญีปุ่่ น สงิคโปร ์เกาหล ีฮอ่งกง และมสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากกวา่ 100 แบรนด!์!!   

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (พระกระโดดกําแพง+ขาปยูกัษ)์ หลังรับประทานอาหารคํา่ สมควร
แกเ่วลานําทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

23.10น. อําลากรงุไทเป เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI 837(มี
อาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

02.00น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 
หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนํีา้มนัของสายการบนิ 
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หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นทาํการจองต ัว๋เครือ่งบนิ  มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
**เง ือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 10,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
**เง ือ่นไขในการจอง (สําหรบักรุป๊ปีใหม ่หรอื สงกรานต ์) มดัจําทา่นละ 15,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นที่
เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วันลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
3. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ( 2-3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
4. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
5. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
7. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 
8. คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาลไมเ่กนิ 500,000 บาท) ทัง้นี้

ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ  
 
อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมัตอ่ทา่น สว่นเกนิกโิลกรัมละ 500 บาท 
2. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ไตห้วันราคา 1,700 บาท (กรณีไดร้บัการยกเวน้วซีา่ตามเงือ่นไข) 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ภาษีบรกิารหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ+หวัหนา้ทวัรท์ ีเ่ดนิทางจากประเทศไทย (ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของ

ลกูคา้) 
 
การยกเลกิ 

1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ
การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
4. ยกเลกินอ้ยกวา่การเดนิทาง 15 วัน  เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์ หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
5. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 
 

เง ือ่นไขสําคญั!!! รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด และ
ผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
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หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่
ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ
ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้
แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์
การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ มอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทาง (หากโดนปฏเิสธเขา้ประเทศ 
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี!!!) 
 

 

 

 
 

 

 
 
 


