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(ฟารม์แกะชงิจ ิง้ + ชมซากรุะ + อทุยานอาหลซีนั)   
อทุยานอาหลซีนั / น ัง่รถไฟโบราณ+ชมพระอาทติยข์ ึน้  
เดนิป่าสน 2000 ปี /น ัง่รถไฟหวัจรวด / ฟารม์แกะชงิจ ิง้  
น ัง่กระเชา้พาโนรามา่  หมูบ่า้นวฒันธรรม9เผา่ 
(สวนสนุก+รวมเครือ่งเลน่)ตลาดปลาไทเป/ อาบนํา้แร ่VIP(สว่นตวั)  
ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา / MITSUI OUTLET PARK  
หมูบ่า้นสายรุง้ / ตกึไทเป 101(รวมชมววิ)/ แหลง่ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ  
 
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 * 
 
 
 
 
 

กรุณาตรวจสอบอายุพาสปอร์ต ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัทีเ่ดนิทาง 
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วนัที ่

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
มือ้อาหาร 

  
 ทีพ่กั 

วนัที ่
1 

สนามบนิสวุรรรภมู ิสายการบนิ CHINA 
AIRLINES (CI838 08.30-13.05)  – สนามบนิ
เถาหยวน – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ - รา้นขนมไท่
หยางป่ิงด ัง้เดมิ – ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

บรกิารอาหารรอ้นเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง / ชานมไขม่กุ+แซนวชิ 
/บพุเฟ่ตส์กุ ี ้ชาบ ูชาบ ู 

KUN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่
2 

 
ไทจง - ผหูลี ่– ฟารม์เลีย้งแกะชงิจ ิง้ – สวนสนกุ
หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 เผา่ – น ัง่กระเชา้พาโนรามา่ – 
อาบนํา้แร ่(ภายในหอ้งพกัสว่นตวั)  
 

 
โรงแรม / ไกอ่บโอง่+หวัปลา
หมอ้ไฟ / บพุเฟ่ตส์ลดั+สเต็ก
จานรอ้น 

 
RED MEPLE 
BOUTIQUE 
HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่
3 

 
ผหูลี ่– ศาลเจา้กวนอ ู– ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั
จนัทรา (วดัพระถงัซําจ ัง๋) – ชมิชาอหูลง – เจยีอี ้– 
อทุยานอาหลซีนั – เดนิป่าสน 2,000 ปี 

 
โรงแรม / ปลาประธานาธบิด ี/ 
อาหารพืน้เมอืง 

 
ALISHAN 
WUN-SUN 
HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่
4 

 
อทุยานอาหลซีนั – (04.30) น ัง่รถไฟโบราณ(ชม
พระอาทติยข์ ึน้) – ไทจง – น ัง่รถไฟหวัจรวด (ไท
จง-ไทเป) – น ัง่รถไฟฟ้า MRT – แหลง่ชอ้ปป้ิงซเีห
มนิตงิ 

โรงแรม / อาหารพืน้เมอืง / ป้ิง
ยา่งซฟีู้ ด+เบยีรส์ด+
Haagen-Dasไมอ่ ัน้!!! 

 
PLATINUM 
HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่
5 

 
ไทเป – ตกึไทเป 101 ชมววิช ัน้ 89 – รา้นขนมเคก้
สบัปะรด – DUTY FREE  – TAIPEI FISH 
MARKET - MITSUI OUTLET PARK – สนามบนิ
เถาหยวน – กรงุเทพฯ 
CHINA AIRLINES  CI837 (23.10-02.00) 

 
โรงแรม / เสีย่วหลงเปา / พระ
กระโดดกาํแพง+ขาปยูกัษ ์/ 
บรกิารอาหารรอ้นเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

 
- 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง 
 

 
ผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ    
2 ทา่น) 

 
เด็กตํา่กวา่ 12 ปี 
มเีตยีงเสรมิ 
(พกัผูใ้หญ ่2 
ทา่น) 

 
พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ทา่นละ 

 
เด็กทารก 
(อายไุมเ่กนิ2 ปี) 

20-24 กมุภาพนัธ ์2562 34,888 33,888 7,500 5,000 

20-24 มนีาคม 2562 34,888 33,888 7,500 5,000 

 

วนัที ่1(WE)  กรงุเทพฯ – สนามบนิเถาหยวน – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ - รา้นขนมไทห่ยางป่ิงด ัง้เดมิ– ฝงเจีย๋ไนท์
มารเ์ก็ต(อสิระชอ้ปป้ิงจใุจ) 

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

CHINA AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและ
สมัภาระใหก้บัทา่น 

08:25 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวนโดยเทีย่วบนิที ่CI838(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 
13.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน  บรกิารอาหารวา่งบนรถ (ชานมไขม่กุ+แซนวชิ) 

 เดนิทางสูเ่มอืง ไทจง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นําทกุทา่นเยีย่มชม หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็น
หมูบ่า้นของเหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วนัพรอ้มกบัเจยีงไคเชค็ ปัจจบุนัรัฐบาล
ของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของ
บรรดาทหารกก๊มนิตั๋ง บา้นแตล่ะหลังจะถกูแตง่แตม้ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแกก่ารถา่ยรปูอยา่งมาก ไมเ่วน้
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แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปท่ัวทัง้หมูบ่า้น  
จากนัน้นําทกุทา่นชมิขนม ไทห่ยางป่ิงรา้นดัง้เดมิของไทจง เหมาะทีซ่ือ้
กลับเป็นของฝาก 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  (บพุเฟ่ตส์กุ ีช้าบชูาบ)ู    นําทา่น
อสิระชอ้ปป้ิงที ่ฝงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต เป็นไนทม์ารเ์ก็ตทีใ่หญท่ีส่ดุของ
เมอืงไทจง เป็นแหลง่รวมวัยรุน่และนักชอ้ปป้ิงของเมอืงไทจง โดยเฉพาะ
ในวันสดุสปัดาหจ์ะมผีูค้นมากมายรวมถงึนักทอ่งเทีย่วทีต่า่งมุง่หนา้มาชอ้ป
ป้ิงทีต่ลาดแหง่นี ้ มสีนิคา้หลากหลายทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ ของกนิ ซดี ีของเลน่ รวมถงึของวา่งมากมายอาทิ
เชน่ ชานมไขม่กุ กนุเชยีงยักษ์ เตา้หูเ้หม็น มเีวลาใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้เลอืกชมอยา่งมากมายตามอธัยาศัย 
พกัที ่ KUN HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ www.kun-taichung.com.tw 
 

วนัที ่2(TH)  ไทจง - ผหูลี ่– ฟารม์เลีย้งแกะชงิจ ิง้ – สวนสนกุหมูบ่า้นวฒันธรรม 9 เผา่ - น ัง่กระเชา้พาโนรามา่ 

– อาบนํา้แร ่(ภายในหอ้งพกัสว่นตวั)  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเชา้ เดนิทางสูเ่มอืง 

ผหูลี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่มอีากาศดทีีส่ดุ
ของไตห้วัน และยังเป็นแหลง่อาบน้ําแรท่ีด่ทีีส่ดุของไตห้วันอกีดว้ย เนือ่งจาก
เมอืงนีอ้ยูใ่นหบุเขาและถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงูทัง้เมอืง จงึทําใหเ้ป็นเมอืงทีม่ี
อากาศบรสิทุธิท์ีส่ดุของไตห้วัน นําทกุทา่นเทีย่วชม ฟารม์เลีย้งแกะชงิจ ิง้ เป็น
ฟารม์เลีย้งแกะทีอ่ยูบ่นภเูขาสงู สภาพภมูปิระเทศและสิง่กอ่สรา้งตา่งๆโดยรอบ
เป็นแบบประเทศนวิซแีลนด ์แบง่เป็น2โซนใหญ่ๆ คอื บรเิวณฟารม์ทีเ่ลีย้งแกะ
และบรเิวณชมววิ ทีบ่รเิวณสนามหญา้ทีเ่ป็นฟารม์เลีย้งแกะยังมเีวทสํีาหรับชมการ
แสดงตัดขนแกะโดยชาวนวิซแีลนดผ์ูด้แูลฟารม์แหง่นีใ้นบรเิวณฟารม์เราสามารถ
สมัผัสแกะไดอ้ยา่งใกลช้ดิ สภาพภมูอิากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทัง้ปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (หวัปลาหมอ้ไฟ+ไกอ่บโอง่) หลัง
รับประทานอาหารกลางวัน จากนัน้นําทา่น 
สู ่สวนสนุกหมูบ่า้นวฒันธรรม 9 เผา่ น่ังกระเชา้ลอยฟ้าเพือ่ไปชมการแสดง
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวเผา่ตา่งๆ ณ ลานแสดง เชน่ ประเพณีการตอ้นรับผูม้า
เยอืน ประเพณีการแตง่งาน ทีแ่ตล่ะเผา่ก็จะมวีัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ
ตัวเอง จากนัน้ใหเ้วลาทา่นอสิระเลน่เครือ่งเลน่ทีม่อียูม่ากมายในสวนสนุก เครือ่ง
เลน่ไฮไลทข์องทีน่ีค่อื UFO และยังมเีครือ่งเลน่อืน่ๆอกีมากมายใหท้า่นไดส้นุก
กนัอยา่งเต็มอิม่ และยังมสีวนดอกไมท้ีจั่ดอยา่งสวยงามในสไตลย์โุรป ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บัสวนดอกไม ้
อยา่งเต็มอิม่ จากนัน้นําทา่น น ัง่กระเชา้ลอยฟ้าไปทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่ตอ้งขา้มภเูขาทีม่คีวามอดุม
สมบรูณ์มป่ีาหนาทบึ และพบทวิทัศนช์ัน้สดุยอดของทะเลสาบสรุยิันจันทราจากมมุสงู ซึง่จะเห็นตัวทะเลสาบ
สรุยิันจันทราไดเ้กอืบทัง้ทะเลสาบ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร (ปลาประธานาธบิด)ี   หลังรับประทานอาหารคํา่ เชญิทา่น อาบ
นํา้แร ่ตามอธัยาศัยเพือ่ผอ่นคลายความเหน็ดเหนือ่ยเมือ่ยลา้จากการทํางานและการเดนิทาง 
ทีโ่รงแรมมกีจิกรรม D.I.Y. งานฝีมอืน่ารักๆ (เพน้ทห์นา้กาก+พวงกญุแจ+รอ้ยสรอ้ยพืน้เมอืง+ทําพัด ฯลฯ ) 
 รองรับสําหรับลกูคา้ทีส่นใจ  มรีอบ 19.00 - 19.30น. 
พกัที ่ RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่
www.taii.com.tw/en/room.php 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สําคญั กรณุาจดักระเป๋าสํารองใบเล็กสําหรบัการเขา้พกั 1 คนืทีอ่าหลซีนั และเตรยีมผา้ขนหนุผนื
ใหญแ่ละอปุกรณ์กนัหนาวใหพ้รอ้ม สว่นกระเป๋าหลกัเก็บไวบ้นรถ  

http://www.kun-taichung.com.tw/
http://www.taii.com.tw/en/room.php
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วนัที ่3(FR) ผหูลี ่– ศาลเจา้กวนอ ู– ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (วดัพระถงัซําจ ัง๋) – ชมิชาอหูลง - เจยีอี ้– 
อทุยานอาหลซีนั – เดนิป่าสน 2,000 ปี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ โรงแรม หลงัรบัประทานอาหารเชา้ กราบไหว้

ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิท์ ี ่ศาลเจา้กวนอ ูเชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปํญญา 
และ เทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 
ตวั ทีต่ ัง้อยูห่นา้วดั ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั โดย
ระหวา่งทางทา่นจะสามารถชืน่ชมทศันยีภาพอนังดงามของ
ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา จากน ัน้นําทกุทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิัน
จันทรา เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีจดุหนึง่ท ีเ่ป็นทีน่ยิมของชาว

ไตห้วนั รอบๆทะเลสาบแหง่นีจ้ะมจีดุสําคญัทีท่อ่งเทีย่วมากมาย 
ทะเลสาบแหง่นีม้คีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชม
บรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก พาทา่นกราบไหวข้อพร 
พระถังซําจ๋ัง เพือ่เป็นสริมิงคลแกช่วีติและคนในครอบครวั และทีว่ดั
พระถงัซําจ ัง๋แหง่นีย้งัเป็นจดุชมววิทะเลสาบสรุยินัจนัทราทีส่วยงาม
อกีจดุนงึ จากน ัน้นําทกุทา่นไป ชมิชาอหูลง ซึง่ชาอหูลงมตีน้กําเนดิ
ทีไ่ตห้วนัโดยเฉพาะทีจ่งัหวดั หนนัโถว แหง่นีเ้ป็นแหลง่ปลกูชาอู
หลงทีด่ที ีส่ดุ ทา่นจะไดช้มิชาอหูลงเกรดเอทีต่อ้งปลกูบนภเูขาสงู
ของจงัหวดัหนนัโถวทีค่วามสงูเหนอื ระดบันํา้ทะเล 2,000 เมตรขึน้ไป   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (บพุเฟ่ตส์ลดั+สเต็กจานรอ้น) หลังรับประทานอาหาร
กลางวันจากนัน้นําทา่นสูจั่งหวัดเจยีอีเ้พือ่เยีย่มชมอทุยานอาหลซีนั (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 
ชัว่โมงครึง่)เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะไตห้วัน ตัง้แตส่มัยทีญ่ีปุ่่ นยังปกครองอยู ่มทัีง้
นักเขยีนและศลิปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานทีน่ีเ่นือ่งจากมธีรรมชาตทิีส่มบรูณ์ ทัง้ป่า
ไม ้เทอืกเขาลําเนาไพรสมบรูณ์จนหาทีอ่ืน่เปรยีบไมไ่ดจ้งึไมน่่าแปลกใจเลยทีค่รัง้หนึง่ในชวีติตอ้งมาเยอืน 
เดนิชมป่าสน 2,000 ปี ทวิสนตัง้เรยีงตระหงา่นพริว้ตามลมอยา่งเป็นธรรมชาตทิีส่วยงาม หมอกจางๆ ใน
เหมาะแกก่ารเก็บภาพไวใ้นความทรงจําอยา่งหาทีเ่ปรยีบไมไ่ด ้

คํา่ บรกิารอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืงอาหลซีนั) หลังรับประทานอาหารคํา่ เชญิทกุทา่น
พักผอ่นตามอธัยาศัย  
พกัที ่ WUN-SUN HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  www.xn--rht54sl46a2kk.tw 
 

วนัที ่(SA) อทุยานอาหลซีนั – (04.30) น ัง่รถไฟโบราณ(ชมพระอาทติยข์ ึน้) – ไทจง – น ัง่รถไฟหวัจรวด (ไท
จง-ไทเป)  

                       – น ัง่รถไฟฟ้า MRT – แหลง่ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

 
ประมาณ04:30น.นําทกุทา่น น่ังรถไฟโบราณ ซึง่เป็นรถไฟเล็กโบราณทีญ่ ีปุ่่ นท ิง้เป็นมรดก

ตกทอดเอาไว ้และยงัเป็นรถไฟเล็กทีใ่นปจัจบุนัยงัเหลอือยู ่1 แหง่ใน 3 
แหง่ของโลก เพือ่เดนิทางขึน้ไปถงึยอดของเทอืกเขาอาหลซีนัชม
ความงดงามของพระอาทติยข์ ึน้จากขอบฟ้าหลงัเทอืกเขาทีส่งูทีส่ดุใน

ไตห้วนั (อวีซ้นั: 玉山) มวีวิทวิทศันเ์ป็นทะเลหมอกและขนุเขาทีต่ ัง้เป็น

ปราการทางธรรมชาตทิีง่ดงามเหมอืนอยูบ่นพืน้แหง่สรวงสวรรค์
จากน ัน้เดนิทางกลบัโรงแรมทีพ่กั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ ภตัตาคาร (ขา้วตม้) หลังรับประทานอาหารเชา้   
นําทา่นเดนิทางลงจาก อทุยานอาหลซีนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืงเจยีอี)้  หลัง
รับประทานอาหารกลางวัน เดนิทางสูเ่มอืง ไทจงนําทกุทา่นสมัผัส รถไฟหวั
จรวด จาก สถานไีทจงถงึสถานไีทเป สมัผัสความเร็วกวา่ 250 กโิลเมตร 
ตอ่ชัว่โมงเพือ่นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง)  จากนัน้นําทกุทา่น น ัง่รถไฟ MRT ไปอสิระช็อปป้ิงตามอธัยาศัยกนั
ตอ่ที ่แหลง่ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ เปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรงุเทพฯ แหลง่ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมัยของ
เหลา่วัยรุน่ไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟชอ็ป สไตลว์ัยรุน่มากมายโดยเฉพาะรองเทา้ยีห่อ้ ONITSUKA 

http://www.文山賓館.tw/
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TIGER ทีก่ําลังไดรั้บความนยิมทีเ่มอืงไทยขณะนี้ เป็นรองเทา้สญัชาตญิีปุ่่ นทีไ่ตห้วันขายถกูทีส่ดุในโลก 
เป็นสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดสํ้าหรับทกุคนทีเ่ดนิทางมาถงึไตห้วัน  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร(บพุเฟ่ตB์BQ ป้ิงยา่งซฟีู้ด+เบยีรส์ดไมอ่ัน้!!!)หลงัรบัประทานอาหารคํา่  
 จากนัน้นําทา่นไปอสิระชอ็ปป้ิงตามอธัยาศัยกนัตอ่ที ่แหลง่ชอ้ปป้ิง

ซเีหมนิตงิ เปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรงุเทพฯ แหลง่ศนูยร์วม
แฟชัน่ทันสมัยของเหลา่วัยรุน่ไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟชอ็ป 
สไตลว์ัยรุน่มากมายโดยเฉพาะรองเทา้ยีห่อ้ ONITSUKA TIGER 
ทีก่ําลังไดรั้บความนยิมทีเ่มอืงไทยขณะนี ้เป็นรองเทา้สญัชาตญิีปุ่่ น
ทีไ่ตห้วันขายถกูทีส่ดุในโลก เป็นสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดสํ้าหรับทกุคนที่
เดนิทางมาถงึไตห้วัน 
พกัที ่ PLATINUM HOTEL (4 ดาว)หรอืเทยีบเทา่ 

 https://platinumhotel.com.tw 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่5 (SU) ไทเป – ตกึไทเป 101 ชมววิช ัน้ 89 – รา้นขนมเคก้สบัปะรด – DUTY FREE  - TAIPEI FISH 
MARKET – MITSUI OUTLET PARK – สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหาร

เชา้ นําทกุทา่นเยีย่มชม ตกึไทเป 101 และพาทา่นขึน้
ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ ชมววิช ัน้ 89 และพบกบัระบบ
ป้องกนัแผน่ดนิไหวทีเ่รยีกวา่ Damper เป็นลกูตุม้เหล็ก
ขนาดใหญเ่สน้ผา่ศนูยก์ลาง 5.5 เมตร หนักถงึ 660 ตัน 
แขวนอยูบ่นชัน้ 89 เพือ่คอยทําหนา้ทีถ่ว่งดลุตกึเมือ่เกดิ
แผน่ดนิไหว บรเิวณชัน้ 1 ถงึชัน้ 5 เป็นรา้นคา้แบรนดเ์นม
บรเิวณทีต่ัง้ของตกึนีย้ังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหมท่ีเ่ป็นที่
นยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และช ้

อปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนีเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ี
ชือ่เสยีงแหง่หนึง่ของไตห้วัน จากนัน้พาทา่นไปชมิขนมขึน้
ชือ่ทีส่ดุของไตห้วันที ่รา้นขนมเคก้สบัปะรด ซึง่ทําจากแป้งเคก้โดยทีภ่ายในสอดไสส้บัปะรดกวน ทีม่เีนือ้
ละเอยีดนุ่มนวล มรีสชาตทิีอ่รอ่ยมาก และมแีพ็คเกจทีอ่อกแบบมาอยา่งสวยงามเหมาะทีจ่ะเป็นของฝาก
อยา่งด ี

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเล+กุง้มงักรไตห้วนั)  หลังรับประทานอาหาร
กลางวัน  พาทกุทา่นไปอสิระชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษีที ่DUTY FREE พบกบัสนิคา้ประเภท
เครือ่งสําอางและน้ําหอมทีม่รีาคาถกูกวา่เมอืงไทย จากนัน้นําทกุทา่นเยีย่มชม ตลาดปลาไทเป เป็นแหลง่
รวมอาหารทะเลสดๆ ทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วัน หรอือกีชือ่ทีเ่รยีกกนัมาอยา่งคุน้หวูา่  Addiction Aquatic 
Development หรอืเรยีกยอ่ๆ วา่ตลาด ADD สถานทีแ่ลนดม์ารก์อกีหนึง่แหง่ของไตห้วัน เปิดตัวอยา่งเป็น
ทางการหลังจากการปรับปรงุพืน้ทีต่ลาดเดมิเมือ่ปี 2012 ซเูปอรม์ารเ์ก็ตสไตลญ์ีปุ่่ นขนาดใหญอ่าณาจักรแหง่
อาหารสดใหมท่ัง้ของทะเล, ผัก, ผลไมแ้ละขนมตา่งๆ ทีจั่ดใหบ้รกิารเป็นโซนของแตล่ะประเภทอาหาร
จํานวนมากมายภายใตห้ลังคาเดยีวกนั ทัง้นีค้ณุสามารถเลอืกของสดจากโซนตา่งๆ มาใหค้รัวในตลาดปลา
ปรงุสกุไดต้ามใจชอบ รับประกกนัคณุภาพของอาหารและความสะอาดทีจ่ะทําใหค้ณุลมืภาพตลาดสด
แบบเดมิๆ ไปไดเ้ลย  นอกจากนีย้ังสนิคา้ของฝากราคาไมแ่พงอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กลับไปเป็น
ของทีร่ะลกึ จากนัน้นําทา่นไปอสิระชอ้ปป้ิง แบรนดเ์นมราคาถกูที ่MITSUI OULET PARK เป็นศนูยร์วม 

https://platinumhotel.com.tw/
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outlet ขนาดใหญท่ทีัง้หมด 5 ชัน้ แบง่เป็น 2 โซน คอื In Mall และ Out Mall แนะนําใหด้ ูDirectory ไว ้
เลย เพราะใหญม่ากๆ รา้นรองเทา้ทีค่นไทยนยิมซือ้สว่นมากจะอยู ่โซน Out mall ศนูยร์วมรา้นของเทา้ชือ่
ดังทีพ่ากนัมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรคข์อง ขาชอ้ป - แมค่า้ออนไลนห์ิว้ของไปขายกนั 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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นทาํการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
**เง ือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 15,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
 

เง ือ่นไขสําคญั!!! รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด 
และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่ม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
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อตัรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
3. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ( 2-3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
4. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
5. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
7. คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาลไมเ่กนิ 500,000 บาท) ทัง้นี้

ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ  
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 
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  การ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
4. ยกเลกินอ้ยกวา่การเดนิทาง 15 วัน  เกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์ หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
5. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 
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 จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ 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 



 
 
 
 
 

CODE: FST02 

 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์
การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ มอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทาง (หากโดนปฏเิสธเขา้ประเทศ ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี!!!) 

 
 

 

 


