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อาบน า้แร่ VIP(ส่วนตัว) / ฟาร์มเลีย้งแกะชิงจิง้ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา / น่ังกระเช้าพาโนราม่า / หมู่บ้านสายรุ้ง  

พิพิธภณัฑ์แห่งชาตกิู้กง /  พิพิธภณัฑ์ CHIMEI / พิพิธภณัฑ์วดัฝอกวงซนั / เจดีย์เสอืเจดีย์มงักร  
น่ังรถไฟหัวจรวด / ตกึไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 / แหล่งช้อปป้ิงซีเหมนิติง / ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / MITSUI OUTLET PARK 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES (CI) บนิตรงสูไ่ทเป(สนามบนิเถาหยวน) 

แบบทีน่ ัง่ 2-4-2 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 30 กก. บรกิารอาหาร+เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 2 มือ้ 
      Departure   BKK – TPE   CI 838 (08.30-13.05) 
      Return      TPE – BKK   CI 837 (22.30-01.25) 

** ไมบ่งัคบัทปิ + ไมเ่นน้เขา้รา้นชอ้ป + FREE WIFI ON BUS ** 
 
 

 

วนัที ่
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

มือ้อาหาร 
  

 ทีพ่กั 

 
วนัที ่1 

 

สนามบนิสวุรรรภมู ิสายการบนิ CHINA 
AIRLINES (CI838 08.30-13.05)  – 
สนามบนิเถาหยวน – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ฝง
เจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

บรกิารอาหารรอ้นเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง / บพุเฟ่ตช์าบ+ูเบยีร+์

Haagen-Dazsไมอ่ ัน้!! / ชา
นมไขม่กุตน้ต ารับ 

 

KUN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

กรุณาตรวจสอบอายุพาสปอร์ต ต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัทีเ่ดินทาง 
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วนัที ่2 

 

ไทจง - ผหูลี ่– ฟารม์เลีย้งแกะชงิจิง้ – น ัง่กระเชา้
พาโนรามา่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (วดั
พระถงัซ าจ ัง๋) – ศาลเจา้กวนอ ู – ชมิชาอหูลง – 
อาบน า้แร ่(ภายในหอ้งพกัสว่นตวั) 

 

โรงแรม / ไกอ่บโอง่+หวัปลา
หมอ้ไฟ / ขาหมหูมัน่โถว 

 

RED MEPLE 

BOUTIQUE 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่3 

 

ผหูลี–่ เกาสง – พพิธิภณัฑว์ดัโฝวกวงซนั – 
อสิระช็อปป้ิงซนิจเูจยีง – HAN SHIN ARENA 
(อสิระชอ้ปป้ิง)  

 

โรงแรม / อาหารพืน้เมอืงเกาสง 
/ บพุเฟ่ตซ์ฟีู้ ดนานาชาต ิ

 

CITY SUITES 
CHENAI  

หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 

 

เกาสง – เจดยีเ์สอืเจดยีม์งักร - ไถหนาน – 
พพิธิภณัฑ ์CHIMEI – ไทจง - (16:30-18:06) 
น ัง่รถไฟหวัจรวด (ไทจง-ไทเป) – แหลง่ชอ้ปป้ิงซี
เหมนิตงิ 

โรงแรม / อาหารพิน้เมอืงไถ
หนาน / ป้ิงยา่งซฟีู้ ด+เบยีร์

สด+Haagen-Dasไมอ่ ัน้!!! 

 

PLATINUM 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่5 

 

ไทเป – DUTY FREE – รา้นขนมเคก้สบัปะรด – ตกึ
ไทเป 101 ชมววิช ัน้ 89 – หอทีร่ะลกึเจยีงไคเช็ค -

พิพิธภณัฑ์แห่งชาตกิู้กง – MITSUI OUTLET PARK – 

สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ  CI837 (22.30-
01.25) 

 

โรงแรม / เสีย่วหลงเปา / พระ
กระโดดก าแพง+ขาปยูกัษ ์/ 
บรกิารอาหารรอ้นเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 

 

- 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

 

ผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ    

2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
มเีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 
ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ทา่นละ 

 

เด็กทารก 
(อายไุมเ่กนิ2 ปี) 

19-23 มิถุนายน 2562 35,888 34,888 7,500 5,000 

09-13 ตุลาคม 2562 (วนัสวรรคต) 36,888 35,888 7,500 5,000 

23-27 ตุลาคม 2562 (วนัปิยะ) 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 (วนัพ่อ) 36,888 35,888 7,500 5,000 

18-22  ธันวาคม 2562 35,888 34,888 7,500 5,000 

 
 
วันที่ 1(TH) กรุงเทพฯ – สนามบนิเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (พกัในย่านช้อปป้ิง) 
06:00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดย

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 
08:25 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวนโดย เที่ยวบนิที่ CI838 (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 
13.05 น. เดินทางถงึสนามบินเถาหยวน  
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14.30 น. บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร(บุพเฟ่ต์ชาบู ชาบู+ Häagen-Dazs + บุพเฟ่ต์เบียร์ไม่อ้ัน!!!) เดินทางสูเ่มือง 
ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทกุทา่นเยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดมิเป็นหมูบ้่าน
ของเหลา่ทหารพรรคก๊กมินตัง๋หลงัจากที่อพยพมายงัไต้หวนัพร้อมกบัเจียงไคเช็ค ปัจจบุนัรัฐบาล
ของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนรัุกษ์ให้เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวและแหลง่ศกึษาชีวติความเป็นอยู่ในอดีต
ของบรรดาทหารก๊กมินตัง๋ บ้านแตล่ะหลงัจะถกูแตง่แต้มด้วยสสีนัตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูป
อยา่งมาก ไมเ่ว้นแตพ่ืน้ถนนทางเดินก็ถกูแตง่แต้มสสีนัและตวัการ์ตนูไปทัว่ทัง้หมูบ้่าน   

ค ่า (บริการชานมไข่มุกสูตรต้นต าหรับ)  จากนัน้น าทา่นอิสระช้อปปิง้ที่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เกต็ เป็นไนท์มาร์เก็ตทีใ่หญ่ที่สดุของ
เมืองไทจง เป็นแหลง่รวมวยัรุ่นและนกัช้อปปิง้ของเมืองไทจง โดยเฉพาะในวนัสดุสปัดาห์จะมีผู้คนมากมายรวมถึงนกัทอ่งเที่ยว
ที่ตา่งมุง่หน้ามาช้อปปิง้ทีต่ลาดแหง่นี ้  มีสนิค้าหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า รองเท้า ของกิน ซีดี ของเลน่ รวมถงึของวา่งมากมายอาทิ
เช่น ชานมไขม่กุ กนุเชียงยกัษ์ เต้าหู้ เหม็น มเีวลาให้ทา่นอิสระเลอืกซือ้เลอืกชมอยา่งมากมายตามอธัยาศยั 
พักที่  KUN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า http://www.kun-taichung.com.tw/ 
 

วันที่ 2 (FR) ไทจง - ผูหลี่ – ฟาร์มเลีย้งแกะชิงจิง้ – น่ังกระเช้าพาโนราม่า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (วัดพระถงัซ าจั๋ง) – 
ศาลเจ้ากวนอู – ชิมชาอูหลง – อาบน า้แร่(ภายในห้องพักส่วนตัว) 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า เดินทางสูเ่มือง ผูหลี่ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองที่ได้ขึน้ช่ือวา่มีอากาศดีที่สดุของไต้หวนั และยงัเป็น
แหลง่อาบน า้แร่ทีด่ีที่สดุของไต้หวนัอีกด้วย เนื่องจากเมืองนีอ้ยูใ่นหบุเขาและถกูล้อมรอบ
ด้วยภเูขาสงูทัง้เมือง จงึท าให้เป็นเมืองท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิท่ีสดุของไต้หวนั น าทกุทา่นเที่ยว
ชม ฟาร์มเลีย้งแกะชิงจิง้ เป็นฟาร์มเลีย้งแกะที่อยูบ่นภเูขาสงู สภาพภมูิประเทศและ

สิง่ก่อสร้างตา่งๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบง่เป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์ม
ที่เลีย้งแกะและบริเวณชมวิว ที่บริเวณสนามหญ้าที่เป็นฟาร์มเลีย้งแกะยงัมเีวทีส าหรับชม
การแสดงตดัขนแกะโดยชาวนิวซแีลนด์ผู้ดแูลฟาร์มแหง่นี ้ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสมัผสั
แกะได้อยา่งใกล้ชิด สภาพภมูิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทัง้ปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (หวัปลาหม้อไฟ+ไก่อบโอ่ง) 
หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าทา่น น่ังกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่า ซึง่ต้องข้าม
ภเูขาที่มีความอดุมสมบรูณ์มีป่าหนาทบึ และพบทิวทศัน์ชัน้สดุยอดของทะเลสาบ
สริุยนัจนัทราจากมมุสงู ซึง่จะเหน็ตวัทะเลสาบสริุยนัจนัทราได้เกือบทัง้ทะเลสาบ 
จากนัน้น าทกุทา่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวอีกจดุหนึง่
ที่เป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวนั รอบๆทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีจดุส าคญัทีท่อ่งเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีม้ีความยาว

ถึง 33 กิโลเมตร น าทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ลก็ทีส่ดุในโลก พาทา่นกราบไหว้ขอพร พระถงัซ าจั๋ง เพื่อเป็นสริิ
มงคลแกชี่วติและคนในครอบครัว และที่วดัพระถงัซ าจัง๋แหง่นีย้งัเป็นจดุชมวิวทะเลสาบสริุยนัจนัทราที่สวยงามอกีจดุนงึ 
จากนัน้น าทา่นกราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ี ศาลเจ้ากวนอู เช่น ศาสดาขงจ้ือ เทพเจ้าแหง่ป ญญา และ เทพกวนอ ูเทพเจ้าแหง่
ความซื่อสตัย์ รวมถงึสงิโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวนั โดยระหว่างทางทา่นจะสามารถ
ช่ืนชมทศันยีภาพอนังดงามของทะเลสาบสริุยนัจนัทรา น าทกุทา่นไป ชิมชาอูหลง ซึง่ชาอหูลงมีต้นก าเนดิที่ไต้หวนัโดย
เฉพาะที่จงัหวดั หนันโถว แหง่นีเ้ป็นแหลง่ปลกูชาอหูลงทีด่ีที่สดุ ทา่นจะได้ชิมชาอหูลงเกรดเอทีต้่องปลกูบน   ภเูขาสงูของ
จงัหวดัหนนัโถวที่ความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 2,000 เมตร ขึน้ไป 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (ขาหมูหม่ันโถว) หลงัรับประทานอาหารค ่า  
เชิญทา่น อาบน า้แร่ ตามอธัยาศยัเพื่อผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าจากการท างานและการเดินทาง 
พักที่  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทยีบเท่า www.taii.com.tw/en/room.php 
 
 
 

http://www.kun-taichung.com.tw/
http://www.taii.com.tw/en/room.php
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วันที่ 3 ผูหลี่– เกาสง – พพิิธภณัฑ์วดัโฝวกวงซัน – แหล่งช็อปป้ิงซินจูเจียง – HAN SHIN ARENA 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า  น าทกุทา่นเดินทางสู ่เมืองเกาสง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชัว่โมง)  
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมืองเกาสง) หลงัรับประทาน

อาหารกลางวนั  น าทกุทา่นเยี่ยมชม วดัฝวอกวงซัน เดินทางไปกราบไหว้พระอามติภะพทุธ
เจ้าที่ วัดฝวอกวงซนั เป็น 1 ใน 4 วดัใหญ่ที่สดุของไต้หวนัประจ าภาคใต้ ชมพระอโุบสถ
พระพทุธรูป 14,800 องค์ ท่ีสามารถบรรจศุาสนิกชนได้ถึง 1,000 คน ไฮไลท์ของที่นี่คือ

พระพทุธรูปองค์ใหญ่สงูถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเดน่อยูบ่นเขาล้อมรอบด้วย
พระพทุธรูปอีก 480 องค์ มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล มีสิง่ปลกูสร้างทางพทุธ
ศาสนามากมายไมว่า่จะเป็น เจดย์ี พระพทุธรูป พระอโุบสถที่มีอยูด้่วยกนั 3 หลงั 
ประดิษฐานพระประธานหลกัตา่งกนัไปที่เปิดให้พทุธศาสนิกชนและนกัทอ่งเที่ยวทัว่ไปได้
เข้าไปกราบไหว้ขอพร จากนัน้น าทกุทา่นอิสระช้อปปิง้ ท่ี แหล่งช้อปป้ิงซินจูเจียง และ 
HAN SHIN ARENA  

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (บุพเฟ่ต์ซีฟู้ดนานาชาติ ) หลงัรับประทานอาหารค ่า เชิญทกุทา่นอิสระช้อบปิง้ตามอธั
ยาสยั 
พักที่  CITY  SUITES HOTEL  (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  http://www.citysuites.com.tw 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 เกาสง – เจดีย์เสอืเจดีย์มังกร - ไถหนาน – พิพิธภณัฑ์ CHIMEI – ไทจง - (16:30-18:06) น่ังรถไฟหัวจรวด (ไทจง-
ไทเป) – แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า น าทกุทา่นเยี่ยมชม น าทา่นเข้าชม เจดีย์เสือเจดีย์มังกร เป็น
เจดย์ีคูท่ี่ล้อมรอบด้วยบงึน า้ขนาดใหญ่ช่ือวา่บงึดอกบวั ภายในเจดีย์สามารถขึน้ไปยงัชัน้บนได้ เพือ่ชมทิวทศัน์รอบๆบงึที่มีสิง่
ปลกูสร้างและวดัตา่งๆรอบๆบริเวณ สร้างขึน้เพื่อเป็นท่ีระลกึแกเ่ทพเจ้ากวนอ ูเทพเจ้า
แหง่ความซื่อสตัย์ โดยเช่ือกนัวา่ ถ้าได้เดินเข้าทางปากมงักรและทะลอุอกทางปากเสอื 
จะเปลีย่นให้โชคร้ายกลายเป็นดี โดยก่อนจะถึงปากมงักรทางเดินเข้าจะคล้ายลกัษณะ
ของการเลือ้ยของมงักร จากนัน้น าทกุทา่นเดินทางสูเ่มือง ไทนาน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองโบราณเก่าแก่ของไต้หวนั เป็นเมืองหลวงเมืองแรกเมื่อครัง้ที่
ชาวดทัช์ปกครองเกาะไต้หวนั  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมืองไถหนาน)  หลงั
รับประทานอาหารกลางวนัน าทกุทา่นเข้าชม พพิิธภณัฑ์ CHIMEI ก่อตัง้โดยบริษัท 
CHIMEI ในปี 1992 โดยคณุ XU WEN LONG ผู้ก่อตัง้บริษัท เป็นพิพิธภณัฑ์เอกชนท่ี
เก็บรักษาวตัถตุา่งๆที่สมบรูณ์ที่สดุในไต้หวนั สว่นใหญ่เก็บรักษาชิน้งานศิลปะ
ตะวนัตก เคร่ืองดนตรี เคร่ืองทางการทหาร และธรรมชาตเิป็นหลกั ในสว่นของเคร่ือง
ดนตรีนัน้ พิพิธภณัฑ์นีเ้ก็บรักษาไวโอลนิไว้มากที่สดุในโลกรวมถึงไวโอลนิท่ีสร้างโดย
ปรมาจารย์ช่ือดงัของโลก ในสว่นของศิลปะนัน้ พิพิธภณัฑ์นีเ้ก็บรักษาภาพวาด 
แกะสลกั ของตะวนัตกที่สมบรูณ์ที่สดุของไต้หวนั ในสว่นเคร่ืองทางการทหาร 
พิพิธภณัฑ์นีเ้ก็บรักษาอาวธุโบราณจากประเทศตา่งๆของเอเซีย เป็นอาวธุที่ผา่นสงครามมาแล้วแสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการ
ผา่นกาลเวลาที่เต็มไปด้วยประวตัิที่นา่สนใจ ในสว่นของธรรมชาติ พิพิธภณัฑ์นีเ้ก็บรักษาตวัอยา่งสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมและนก
มากที่สดุในเอเซีย อาคารพิพิธภณัฑ์ในปัจจบุนัเร่ิมสร้างปลายปี 2008 เปิดให้บริการในปี 2015 ใช้งบประมาณก่อสร้าง 
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NT$ 1,500 ล้าน ปัจจบุนัพิพิธภณัฑ์นีไ้ด้ถกูมอบให้เป็นสมบตัิของรัฐบาลจงัหวดัไทนานแล้ว จากนัน้น าทกุทา่นเดินทางสูเ่มือง 
ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เพือ่น าทกุทา่น น่ังรถไฟหัวจรวด (16:30-18:06) (ไทจง-ไทเป)  

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (ป้ิงย่างซีฟู๊ด+Häagen-Dazs+เบียร์สดไม่อ้ัน!!!) หลงัรับประทานอาหารค า่ น าทกุ
ทา่นอิสระช็อปปิง้กนัตอ่ที่ แหล่งช้อปป้ิงซเีหมนิติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหลง่ศนูย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัของ
เหลา่วยัรุ่นไต้หวนั มีร้านค้าของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์วยัรุ่นมากมาย โดยเฉพาะรองเท้าแฟชัน่วยัรุ่นท่ีก าลงัดงัและฮิตที่สดุในกลุม่
วยัรุ่นและวยัท างานในไทยได้แกร่องเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER โดยที่ไต้หวนัมีราคาที่ถกูที่สดุในโลก เชิญทา่นอิสระเลอืกซือ้
ตามอธัยาศยัได้อยา่งเต็มที่ 
พักที่  PLATINUM HOTEL (4 ดาว)หรือเทียบเท่า  https://platinumhotel.com.tw 
 

วันที่ 5 ไทเป – DUTY FREE – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ตึกไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 – หอที่ระลึกเจียงไคเชค็ – พิพธิภณัฑ์
แห่งชาติกู้กง – MITSUI OUTLET PARK – สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า พาทา่นไปอิสระช็อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ DUTY 
FREE พบกบัสนิค้าประเภทเคร่ืองส าอางและน า้หอมที่มีราคาถกูกวา่เมืองไทย นอกจากนีย้งัสินค้าของฝากราคาไมแ่พงอีก
มากมายให้ทา่นได้เลอืกซือ้กลบัไปเป็นของที่ระลกึ จากนัน้พาทา่นไปชิมขนมขึน้ช่ือที่สดุของไต้หวนัท่ี ร้านขนมเค้กสบัปะรด 
ซึง่ท าจากแปง้เค้กโดยที่ภายในสอดไส้สบัปะรดกวน ที่มีเนือ้ละเอยีดนุม่นวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมา
อยา่งสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอยา่งดี  จากนัน้น าทกุทา่นเยี่ยมชม ตกึไทเป 
101 และพาทา่นขึน้ลฟิท์ที่เร็วที่สดุในโลกเพื่อ ชมวิวชัน้ 89 และพบกบัระบบปอ้งกนั
แผน่ดินไหวที่เรียกวา่ Damper เป็นลกูตุ้มเหลก็ขนาดใหญ่เส้นผา่ศนูย์กลาง 5.5 เมตร 
หนกัถึง 660 ตนั แขวนอยูบ่นชัน้ 89 เพื่อคอยท าหน้าที่ถว่งดลุตกึเมื่อเกิดแผน่ดินไหว 
บริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณที่ตัง้ของตกึนีย้งัเป็นแหลง่ช้อปปิง้
แหง่ใหมท่ีเ่ป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวตา่งชาติมีห้างสรรพสนิค้าและช้อปปิง้
มอลล์อยูถ่ึงสบิแหง่บริเวณนีเ้ป็นแหลง่ช้อปปิง้ที่มช่ืีอเสยีงแหง่หนึง่ของไต้หวนั  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร ( เสี่ยวหลงเปา)  หลงัรับประทานอาหารกลางวนั พาทกุทา่นเยี่ยมชม หอที่
ระลึกเจียงไคเชค็ ซึง่สร้างจากหินออ่นทัง้หลงั ศกึษาชีวประวตัิและผลงานของอดตีประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกบั
รูปปัน้ทองเหลอืงขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูใ่นโถงใหญ่ชัน้บน ชัน้ลา่งเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเคร่ืองใช้ของอดีตผู้น าตวั
อาคารเป็นหินออ่นทัง้หลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิงงดงามตระการตา เป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่วที่มี
ช่ือเสยีงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนสุรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแหง่ชาติขนาดใหญ่สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบจีน  จากนัน้เยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์แห่งชาติกู้กง พิพิธภณัฑ์ที่แสนงดงามแหง่นีเ้ป็นสถานท่ีเก็บศิลปวตัถแุละ
ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิน้มีความเป็นมาทางประวตัศิาสตร์ย้อนหลงัไปถงึ 5,000 ปี พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติ
ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นหนึง่ในพิพธิภณัฑ์ที่ใหญ่ที่สดุในโลกแหง่นี ้ตัง้อยูท่ีช่านกรุงไทเปและเป็นสถานท่ีเก็บสมบตัิและวตัถุ
โบราณของจีนท่ีมช่ืีอเสยีงของโลกที่ประเมินมลูคา่มิได้กวา่ 620,000 ชิน้ จากพระราชวงศ์จีนทกุราชวงศ์รวมทัง้ยคุทองทัง้ 5 
แหง่ประวตัศิาสตร์จีน พิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้ก็บรวบรวมศิลปวตัถขุองจีนท่ีมีมลูคา่มหาศาลมากที่สดุ และยิ่งใหญ่ที่สดุในโลก
เนื่องจากศิลปวตัถทุีเ่ก็บรวบรวมไว้มีจ านวนมาก  จงึต้องมีการผลดัเปลีย่นหมนุเวียนในการจดัวางให้ชมศิลปวตัถทุี่มีอยูเ่ป็น
จ านวนมาก แตว่ตัถโุบราณชิน้เอกที่มีช่ือเสยีง เช่น เรือแกะสลกัจากลกูวอลนทั หยกผกักาดขาว และหยกสนี า้ตาลเหมือนหมู
สามชัน้จะมีให้ชมตลอดปี    จากนัน้น าทา่นไปอิสระช้อปปิง้แบรนด์เนมราคาถกูที่ MITSUI OULET PARK เป็นศนูย์รวม 
outlet ขนาดใหญ่ทีทัง้หมด 5 ชัน้ แบง่เป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall แนะน าให้ด ูDirectory ไว้เลย เพราะใหญ่มากๆ ร้าน
รองเท้าทีค่นไทยนิยมซือ้สว่นมากจะอยู ่โซน Out mall ศนูย์รวมร้านของเท้าช่ือดงัที่พากนัมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรค์ของ 
ขาช้อป - แมค้่าออนไลน์หิว้ของไปขายกนั เพราะถกูกวา่ญ่ีปุ่ น สงิคโปร์ เกาหล ีฮ่องกง และมีสนิค้าให้เลอืกมากกวา่ 100 แบ
รนด์!!!   

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (พระกระโดดก าแพง+ขาปูยักษ์)หลงัรับประทานอาหารค ่า น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน
เถาหยวน 

22.30น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837(มีอาหารและเคร่ืองดื่ม
บริการบนเคร่ือง) 

01.25น.  เดินทางกลบัถงึสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
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โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 
หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายการบนิ 

 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
**เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 10,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
**เงือ่นไขในการจอง (ส าหรบักรุป๊ปีใหม ่หรอื สงกรานต ์) มดัจ าทา่นละ 15,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอื
กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วันลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
3. คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ( 2-3 ทา่นตอ่หนึ่งห้อง) 
4. คา่เข้าชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ
5. คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบ ุ
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ
7. คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นข้อจ ากดัที่มีการตกลงไว้กบับริษัท

ประกนัชีวิต  
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน สว่นเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่เข้าไต้หวนัราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงือ่นไข) 
3. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
4. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารที่สัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที่จา่ย 3% 
8. ยังไม่รวมค่าทปิไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ทีเ่ดินทางจากประเทศไทย (ข้ึนอยู่ กับความพึงพอใจของลูกค้า) 
การยกเลิก 
1. ส าหรับผู้ โดยสารที่ไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เม่ือผลวีซา่ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ า

ทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 5,000 บาท  หรือเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ตามจริง 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท  หรือเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ตามจริง 
4. ยกเลิกน้อยกวา่การเดินทาง 15 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย 100% ของราคาทวัร์  หรือเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ตามจริง 
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่

อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมที่

เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการที่ทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธใน

กรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นที่เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็

ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

เงือ่นไขส าคญั!!! รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด 

และผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่ม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่
ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่

ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
10. กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้าประเทศ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี!!!) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


