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ไตห้วนั 5วนั4คนื(สวนสนกุ+อิม่ลงพุง)**ฉลองปีใหม ่
อาบน า้แร ่VIP(สว่นตวั) / ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา / น ัง่กระเชา้พาโนรามา่ 

สวนสนกุหมูบ่า้นวฒันธรรม 9  เผา่ (ชมการแสดงชนเผา่+รวมเครือ่งเลน่) 

Count Down New Year 2019 /  อทุยานเยห๋ลิว่ / หอทีร่ะลกึเจยีงไคเช็ค 

สะพานครูกั+ถนนโบราณต ัน้สุย่(จดุพร+ุชมพระอาทติยต์ก+ปั่นจกัรยาน+อสิระชอ้ปป้ิง)  

ฝงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต    (พกัยา่นชอ้ปป้ิง)    แหลง่ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ   

ถนนโบราณสอืเฟ่ิน (ปลอ่ยโคมขอพร)  หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน(ชมแสงสโีคมไฟยามค า่คนื) 
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เดนิทางโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES (CI) บนิตรงสูไ่ทเป(สนามบนิเถาหยวน) 
แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 30 กก. บรกิารอาหาร+เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 2 มือ้ 

 
      Departure   BKK – TPE   CI 834 (11.10-15.40) 
      Return      TPE – BKK   CI 835 (13.55-16.45) 
 

 

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

 

วนัที ่
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

มือ้อาหาร 
  

 ทีพ่กั 

 

วนัที ่1 

 

สนามบนิสวุรรรภมู ิสายการบนิ CHINA 

AIRLINES (CI834 11.10-15.40)  – สนามบนิ
เถาหยวน – ไทจง – ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

บรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่บน
เครือ่ง / บพุเฟ่ตช์าบ+ูเบยีร+์

Haagen-Dazsไมอ่ ัน้!!  

 

KUN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2 

 

ไทจง – ผหูลี ่– ศาลเจา้กวนอ ู– ลอ่งเรอืทะเลสาบ
สรุยินัจนัทรา (วดัพระถงัซ าจ ัง๋) – น ัง่กระเชา้พา
โนรามา่ - สวนสนกุหมูบ่า้นวฒันธรรม 9 เผา่ (ชม

การแสดงชนเผา่+รวมเครือ่งเลน่) – ชมิชาอหูลง 
– อาบน า้แร ่(อาบภายในหอ้งพกัสว่นตวั) 

 

โรงแรม / ปลาประธานาธบิด/ี 
บพุเฟ่ตส์ลดั+สเต็กจานรอ้น 

 

 

RED MEPLE 
BOUTIQUE 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 

 

ผหูลี ่– ไทเป – อทุยานเยห๋ลิว่ – สะพานคูร่กั
(หมูบ่า้นชาวประมง) – ถนนโบราณต ัน้สว่ย(จดุ

พร+ุอสิระชอ้ปป้ิง+ปั่นจกัรยาน) – (เดนิทางโดย
รถไฟฟ้า MRT) – แหลง่ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ - 
**Count Down New Year 2018**  

 

โรงแรม / อาหารทะเล+กุง้
มงักรไตห้วนั / บพุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง

ซฟีู้ ด+เบยีรส์ด+Haagen-
Dazs ไมอ่ ัน้!!! 

 

 

HOLIDAY INN 

HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่4 

 

ไทเป – DUTY FREE – ตกึไทเป 101(ชมววิช ัน้
89) – ถนนโบราณสอืเฟ่ิน(ปลอ่ยโคมขอพรรบัปี

ใหม)่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน(ชมบรรยากาศแสง
สโีคมไฟแดงยามค า่คนืวนัข ึน้ปีใหม)่  
 

โรงแรม / อาหารพิน้เมอืงไถ
หนาน / ป้ิงยา่งซฟีู้ ด+เบยีร์
สด+กุง้อบหนิกวนอมิ 

 

 
HOLIDAY INN 

HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 

 

ไทเป – หอทีร่ะลกึเจยีงไคเช็ค – รา้นขนมเคก้
สบัปะรด – สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ – 
กรงุเทพฯ  CI835 (13.55-16.45) 

 

โรงแรม / บรกิารอาหารรอ้น+
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 

 
 
 
 

กรุณาตรวจสอบอายุพาสปอร์ต ต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัทีเ่ดินทาง 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 

 

ผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ    

2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
มเีตยีงเสรมิ 
(พกัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ทา่นละ 

 

เด็กทารก 
(อายไุมเ่กนิ2 ปี) 

29 ธ.ค.2561 - 02 ม.ค.2562 
(ฉลองปีใหม)่ 

41,888 40,888 9,000 5,000 

 
วันที่ 1 (TH 12/29) กรุงเทพฯ – สนามบนิเถาหยวน – ไทจง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เกต็  *พักย่านช้อบป้ิง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต** 
09:00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดย

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 
11:10 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน โดยเทีย่วบินที ่CI 834 (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 
15.40 น. เดินทางถงึสนามบินเถาหยวน บริการของว่างบนรถ จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง

คร่ึง ) เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของไต้หวนั  
ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (บุพเฟ่ต์สุกี ้ชาบูชาบ+ูHaagen-Dazs+เบียร์สดไม่อัน้!!)   หลงัรับประทานอาหารค า่ 

จากนัน้น าทา่นอิสระช้อปปิง้ที่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เกต็ เป็นไนท์มาร์เก็ตทีใ่หญ่ที่สดุของเมืองไทจง เป็นแหลง่รวมวยัรุ่นและนกัช้
อปปิง้ของเมืองไทจง โดยเฉพาะในวนัสดุสปัดาห์จะมีผู้คนมากมายรวมถงึนกัทอ่งเที่ยวที่ตา่งมุง่หน้ามาช้อปปิง้ทีต่ลาดแหง่นี ้ มี
สนิค้าหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า รองเท้า ของกิน ซีดี ของเลน่ รวมถึงของวา่งมากมายอาทิเช่น ชานมไขม่กุ กนุเชียงยกัษ์ เต้าหู้เหมน็ 
มีเวลาให้ทา่นอิสระเลอืกซือ้เลอืกชมอยา่งมากมายตามอธัยาศยั 
พักที่  LE PARKER HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า http://www.leparker-hotel.com.tw 
 

 
 
 

 
 
วันที่ 2 (FR 12/30) ไทจง – ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (วัดพระถงัซ าจั๋ง) – น่ังกระเช้าพาโนราม่า - สวน

สนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (ชมการแสดงชนเผ่า+รวมเคร่ืองเล่น) – ชิมชาอหูลง – อาบน า้แร่ (อาบภายใน
ห้องพักส่วนตัว) 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า เดินทางสูเ่มือง ผูหลี่ 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองที่ได้ขึน้ช่ือวา่มีอากาศดทีี่สดุของไต้หวนั 
และยงัเป็นแหลง่อาบน า้แร่ที่ดีทีส่ดุของไต้หวนัอกีด้วย เนื่องจากเมืองนีอ้ยูใ่นหบุเขา
และถกูล้อมรอบด้วยภเูขาสงูทัง้เมือง จงึท าให้เป็นเมืองท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิท่ีสดุของ
ไต้หวนั น าทา่นกราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ี ศาลเจ้ากวนอู เช่น ศาสดาขงจ้ือ เทพเจ้า
แหง่ป ญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแหง่ความซื่อสตัย์ รวมถงึสงิโตหินออ่น 2 ตวั 
ที่ตัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มมีลูคา่ตวัละ1ล้านเหรียญไต้หวนั โดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถช่ืน
ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสริุยนัจนัทรา จากนัน้น าทกุทา่น ล่องทะเลสาบ
สุริยนัจันทรา เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวอีกจดุหนึง่ทีเ่ป็นที่นิยมของชาวไต้หวนั รอบๆ
ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีจดุส าคญัที่ทอ่งเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีม้ีความยาวถึง 33 
กิโลเมตร น าทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ลก็ที่สดุในโลก พาทา่นกราบไหว้ขอ
พร พระถงัซ าจั๋ง เพื่อเป็นสริิมงคลแก่ชีวติและคนในครอบครัว และที่วดัพระถงัซ าจัง๋แหง่นี ้
ยงัเป็นจดุชมววิทะเลสาบสริุยนัจนัทราที่สวยงามอกีจดุนงึ 

http://www.leparker-hotel.com.tw/
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เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (ปลาประธานาธิบด)ี หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าทา่น น่ังกระเช้าลอย
ฟ้าพาโนราม่า ซึง่ต้องข้ามภเูขาที่มีความอดุมสมบรูณ์มีป่าหนาทบึ และพบทิวทศัน์ชัน้สดุยอดของทะเลสาบสริุยนัจนัทราจาก
มมุสงู ซึง่จะเห็นตวัทะเลสาบสริุยนัจนัทราได้เกือบทัง้ทะเลสาบ จากนัน้น าทา่นสู ่สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า จากนัน้
ให้เวลาทา่นอิสระเลน่เคร่ืองเลน่ท่ีมีอยูม่ากมายในสวนสนกุ เคร่ืองเลน่ไฮไลท์ของ
ที่น่ีคือ UFO และยงัมีเคร่ืองเลน่อืน่ๆอีกมากมายให้ทา่นได้สนกุกนัอยา่งเตม็อิ่ม 
และยงัมีสวนดอกไม้ที่จดัอยา่งสวยงามในสไตล์ยโุรป ให้ทา่นได้ถา่ยรูปคูก่บัสวน
ดอกไม้อยา่งเต็มอิม่ จากนัน้น าทกุทา่นไป ชิมชาอหูลง ซึง่ชาอหูลงมีต้นก าเนิดที่
ไต้หวนัโดยเฉพาะที่จงัหวดั หนันโถว แหง่นีเ้ป็นแหลง่ปลกูชาอหูลงที่ดีที่สดุ ทา่น
จะได้ชิมชาอหูลงเกรดเอที่ต้องปลกูบนภเูขาสงูของจงัหวดัหนนัโถวที่ความสงูเหนือ
ระดบัน า้ทะเล 2,000 เมตร ขึน้ไป 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (สเต็กจานร้อน+บุพเฟ่ต์สลัด)  หลงัรับประทานอาหารค า่ เชิญทา่น อาบน า้แร่ ตาม
อธัยาศยัเพื่อผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าจากการท างานและการเดินทาง 
พักที่  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทยีบเท่า      www.taii.com.tw/en/room.php 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 3 (SA 12/31)  ผูหลี่ – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – สะพานคู่ รัก(หมู่บ้านชาวประมง) – ถนนโบราณตัน้ส่วย(จุดพรุ+อิสระช้อปป้ิง+

ป่ันจกัรยาน) – (เดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT) – แหล่งช้อปป้ิงซีเหมนิติง - **Count Down New Year 2018**                         
 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3

ชัว่โมงคร่ึง) เมืองหลวงของประเทศไต้หวนั และเป็นเมืองหลวงทีอ่ากาศดีที่สดุในเอเชีย  
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร(อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้หวัน) หลงั

รับประทานอาหารกลางวนั จากนัน้เยี่ยมชม อุทยานเย๋หลิ่ว 
อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะ
พืน้ท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครัง้ที่เกาะไต้หวนัเร่ิมดนัตวัจาก
ใต้ทะเลขึน้สูผิ่วน า้เมื่อครัง้หลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน า้
ทะเล และลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะตา่ง ๆ นา่ตื่นตาทเีดียว โดยเฉพาะหนิ รูป
เศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึง่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก ซึง่นกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไป
ถ่ายรูปคูก่บัสิง่นี ้ที่น่ียงัมีร้านค้าตา่งๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ทา่นได้เลอืกซือ้เลอืกชิมได้

อยา่งจใุจ  น าทา่นมุง่หน้าสู ่สะพานคูรั่ก เยี่ยมชมจดุชมวิวที่ส าคญัซึ่งมคีวามยาว 164.9 เมตร กว้าง 5 เมตร ซึง่สามารถรองรับ
ได้ถึง 9,000 คน มีลกัษณะเป็นสะพานแขวนรูปโค้งเพื่อเช่ือมสองฟากฝ่ังบริเวณ ทา่เรือชาวประมง หลงัจากที่
ทา่เรือชาวประมงเดิม (ปี 1955) มีความแออดัและเกา่แก่ จงึได้มกีารสร้างทา่เรือชาวประมงแหง่ใหมใ่นปี 1981 ซึง่
ตัง้อยูบ่ริเวณปากอา่วที่จะออกไปสูท่ะเล ซึง่ได้กลายมาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัอีกแหง่หนึง่ของไทเป เนื่องจาก
ในยามเย็นจะมีบรรยากาศทีเ่ย็นสบายรวมถึงภาพพระอาทิตย์ตกน า้ที่บริเวณปากอา่ว จากนัน้น าทา่นอิสระช็อป
ปิง้ที่ ถนนโบราณตัน้สว่ย เป็นจดุชมพระอาทิตย์ตกน า้ที่ได้รับความนิยมมากส าหรับคนไทเป ในชว่งเย็นจะมีหนุม่
สาวมากมายเดินทางมาชมพระอาทิตย์ตกน า้ มีลกัษณะเป็นปากอา่วที่มคีวามเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตัง้แต่ 400 

ปีที่แล้ว ปัจจบุนัเป็นแหลง่ช็อปปิง้และจดุชมวิวที่มีผู้คนมาเดินช็อปปิง้และพกัผอ่นไปด้วยในตวั 

http://www.taii.com.tw/en/room.php
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ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร(บุพเฟ่ต์ BBQ ป้ิงย่าง+ Haagen-Dazs+เบียร์สดไม่อ้ัน!!!)  หลงัรับประทานอาหารค ่า  
จากนัน้น าทกุทา่นจากนัน้น าทกุทา่นอิสระช็อปปิง้กนัตอ่ที่ แหล่งช้อปป้ิงซเีหมนิติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ 
แหลง่ศนูย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไต้หวนั มีร้านค้าของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์วยัรุ่นมากมาย โดยเฉพาะรองเท้าแฟชัน่
วยัรุ่นท่ีก าลงัดงัและฮิตที่สดุในกลุม่วยัรุ่นและวยัท างานในไทยได้แก่รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER 
โดยที่ไต้หวนัมีราคาทีถ่กูที่สดุในโลก 
** กิจกรรมพิเศษ Countdown Taipei 2019 ชมพรุที่ตึกไทเป101(ไกด์น าพาไปชม) 
พักที่  HOLIDAY INN HOTEL (4 ดาว)หรือเทียบเท่า  www.holidayinntpe.com.tw 
 

วันที่ 4  (SU 01/01) ไทเป – DUTY FREE – ตึกไทเป 101(ชมวิวชัน้89) – ถนนโบราณสือเฟ่ิน(ปล่อยโคมขอพรรับปีใหม่) – หมู่บ้าน
โบราณจิ่วเฟ่ิน(ชมบรรยากาศแสงสีโคมไฟแดงยามค ่าคนืวนัขึน้ปีใหม่)  

 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า น าทกุทา่นเยี่ยมชม 

ตึกไทเป 101 และพาทา่นขึน้ลฟิท์ที่เร็วที่สดุในโลกเพื่อ ชมววิชัน้ 89 และพบกบัระบบ
ป้องกนัแผน่ดินไหวที่เรียกวา่ Damper เป็นลกูตุ้มเหลก็ขนาดใหญ่เส้นผา่ศนูย์กลาง 5.5 
เมตร หนกัถงึ 660 ตนั แขวนอยูบ่นชัน้ 89 เพื่อคอยท าหน้าที่ถ่วงดลุตกึเมื่อเกิด
แผน่ดินไหว บริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม บริเวณที่ตัง้ของตกึนีย้งัเป็น
แหลง่ช้อปปิง้แหง่ใหม ่ ที่เป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวตา่งชาติ มีห้างสรรพสนิค้า
และช้อปปิง้มอลล์อยูถ่งึสบิแห่ง บริเวณนีเ้ป็นแหลง่ช้อปปิง้ทีม่ีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของ
ไต้หวนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (เสี่ยวหลงเปา)  หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าทกุทา่นเดินทางสู ่ถนน
โบราณสือเฟ่ิน  เพื่อปล่อยโคมขอพรรับปีใหม่(ครอบครัวละ 1 โคม)   
จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมือง
ทองที่มีช่ือเสยีงตัง้แตส่มยักษัตริย์กวงสวี ้แหง่ราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจ านวน
มากพากนัมาขดุทองที่น่ี การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ท าให้จ านวนแร่
ลดลงอยา่งนา่ใจหาย ผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไปเหลอืทิง้ไว้เพียงแตค่วาม
ทรงจ า จนกระทัง่มีการใช้จ่ิวเฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิง
ช่ือ” และ “อูเ๋หยยีน เตอะซนัชิว” ทศันียภาพภเูขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวจ านวนมากให้เดินทางมา
ช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคกึคกัและมีชีวติชีวาอีกครัง้ ปัจจบุนักลายเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงมากแหง่หนึง่ของไทเป ท่ี
คกึคกัไปด้วยร้านค้าตา่งๆมากมายที่เรียงรายไปตามทางในหมูบ้่าน จนท าให้ทา่นเลอืกซือ้เลอืกชมร้านค้าตา่งๆได้อยา่งไมรู้่เบื่อ  
**เที่ยวชมบรรยากาศยามค ่าคนื ชมแสงสี โคมไฟแดง อนัโด่งดังแห่งจิ่วเฟ่ิน** 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (กุ้งอบหนิกวนอิม) หลงัรับประทานอาหารค ่า น าทกุทา่นเข้าสูท่ี่พกั 
พักที่  HOLIDAY INN HOTEL (4 ดาว)หรือเทียบเท่า  www.holidayinntpe.com.tw 

 
วันที่ 5   ไทเป – หอที่ระลึกเจียงไคเชค็ – ร้านขนมเค้กสับปะรด – สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ 
 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า พาทกุทา่นเยี่ยมชม หอที่ระลึกเจียงไคเชค็ ซึง่สร้างจากหนิ

ออ่นทัง้หลงั ศกึษาชีวประวตัิและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกบัรูปปัน้ทองเหลอืงขนาดใหญ่ที่
ตัง้อยูใ่นโถงใหญ่ชัน้บน ชัน้ลา่งเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเคร่ืองใช้ของอดีตผู้น าตวัอาคารเป็นหินออ่นทัง้หลงั มี
ลกัษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิงงดงามตระการตา เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวทีม่ีช่ือเสยีงมากของเมืองไทเป
ด้านข้างของหออนสุรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแหง่ชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จากนัน้พาทา่น
ไปชิมขนมขึน้ช่ือของไต้หวนัท่ี ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึง่ท าจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สบัปะรดกวน ที่มเีนือ้ละเอียด
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นุม่นวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอยา่งสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอยา่งดี จากนัน้น าทา่น
เดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 

13.55 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 835 (มีอาหารและเคร่ืองดื่ม
บริการบนเคร่ือง) 

16.45 น.  เดินทางกลบัถงึสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
******************************************************************* 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคา 
หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายการบิน 

 

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 (ส าหรบักรุป๊ปีใหม ่หรอื สงกรานต ์) มดัจ าทา่นละ 15,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นที่
เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วันลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด 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. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวีซา่เข้าไต้หวนัราคา 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 15,000 บาท  หรือเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ตามจริง 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาทวัร์    หรือเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ตามจริง 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย 100% ของราคาทวัร์  หรือเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ตามจริง 
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่

อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

 
 

เงือ่นไขส าคญั!!! รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด 

และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่ม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
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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 
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!!!) 
  


