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ไต้หวัน สมายล์ รื่นเริงใจ 5D4N   ไทเป-อุทยานอารีซัน-นั่งกระเช้าเมาคง-นั่งรถไฟหัวจรวด ร่วม

ชมพลุไฟ และ นับถอยหลัง COUNT DOWN 2020     โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS (TG)                   นั่งกระเชา้ลอยฟ้าเมาคง กอนโดลาที่พาคุณโลดแล่นเหนือ

ไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม และทวิทัศน์เมืองไทเปในมุมมองที่แตกต่าง                      

นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน ชมป่าสนพันปี หมู่บ้านฮิโนกิ // ทดลองนั่งรถไฟหัวจรวดจาก

เมืองเจียอี้ สู่เมืองไทเป โดยรถไฟฟ้า THSR วิ่งด้วยอัตราความเร็ว 300-315 กม./ชั่วโมง  

ขอพรรับปีใหม่ ณ วัดเหวินอู่ , ชมหมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว 

เมนูขึ้นชื่อ ชาบู ชาบู +เบียร์ไมอ่ั้น สเต็ค+สลัดบาร์ /เสี่ยวหลงเปา /พระกระโดดกําแพง 

/กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว  
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วันแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)  

               – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - 

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW  ประตู 4.

เคาท์เตอร์ H-J สายการบินไทยแอร์เวย์  (TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับ

ทุกท่านและนําท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง) 

07.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634  

11.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ได้เวลาอัน

สมควร นําคณะรับสัมภาระ พร้อมไกด์ ท้องถิ่นให้การต้อนรับคณะ 

เที่ยง   บริการอาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ + ชานม 

จากนั้นนําท่านไปยัง (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ตึก 101 ชั้น89 ) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของ

ประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 

เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดัง

ระดับโลกไว้มากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, 

BURBERRY,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , 

GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS VUITTON,  

LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, 

MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,  PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , 

TAG HEUER, VERSACE , ZARA  เป็นต้น  

จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดซื่อหลิน  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ต ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป 

ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ 

หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ล้ิมลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีก

ชนิดที่มีต้นกําเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึง

ราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมี

ราคาถูกกว่าเมืองไทย 
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ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ  

พักที ่  โรงแรม TAI SUGAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

    

วันที่สอง        ไทเป-วัดหลงซาน –ร้านพายสัปประรด – อุทยานเหยหลิ่ว 

                 –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ปล่อยโคมผิงซี – โรงแรม  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน (ไฮไลท์ที่คนโสดไม่ควรพลาด คือหากต้องการจะขอคู่ 

ต้องมาที่วัดนี้เลย)วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดใน

ไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารด้านหน้า วิหารกลาง

ซึ่งเป็นวิหารหลักและวิหารที่อยู่ทางด้านหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของ

งานฝีมือที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็นมังกรพันรอบ

เสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปั้นยิบย่อยที่

แสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวันจะมีผู้คนมากมายทั้งนักท่องเที่ยวและ

ชาวไต้หวันเองมาไหว้พระ ที่นี่อยู่เสมอๆนําทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพาย

สับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อม

จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด 

นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระ

อาทิตย์ ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ให้ทุกท่านได้ลองชิม เลือกซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน  
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มี

ชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ําทะเลลมทะเล 

และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และ

รองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผ้ึงซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว+เป๋าฮื้อสไลด์ 

จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้  จึงมีนัก

ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจ

หาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากใน

การถ่ายทําภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก

ภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่  นอกจากนี้ยังมีถนนคน

เดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทําให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีก

มากมายที่ทําให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น   ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตาม

อัธยาศัย  
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี หรือที่รู้กันในชื่อเส้นทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดัง เนื่องจาก

สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้  จึงทําให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟ

สายโรแมนติกของไต้หวันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บ้านโบราณฉือ

เฟิ่น เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองผิงซี เป็นหมู่บ้านที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่า

เป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งที่แห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย จากนั้นพาทุก

ท่าน ปล่อยโคมขงหมิง (แจกโคมขงหมิงให้ทุกท่าน โดยจะแบ่งเป็น 4 คน ต่อ 1 โคม) นอกจากนี้ทุก

ท่านยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารท้องถิ่น หรือขนมชื่อดัง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกําแพง  

พักที ่  โรงแรม FULLON SHENKENG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 **** ท่านใดที่สนใจเดินทางไป COUNT DOWN บริเวณแถวตึกไทเป 101 รอบนอก //หรือ อนุสรณ์

สถาน ดร.ซุนยัดเซน ทางไกด์และหัวหน้าทัวร์จะนัดหมายเวลา ทางบริษัทมีจัดรถบัสไปส่ง ที่สถานี

รถไฟ เพื่อเตรียมนั่งรถไฟ MRT ไป (ลูกค้าจ่ายค่าMRT เอง ) และมีรถรับส่งจาก สถานีรถไฟ กลับ

โรงแรม **** 
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วันที่สาม        ไทเป-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-เมืองเจียอี้ –หมู่บ้านฮิโนก ิ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถวเมืองหนานโถว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน เป็นเทศมณฑลหนึ่งของ

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีเมืองหลวงชื่อ หนานโถวซิตี้ เป็นเมืองเดียวที่

ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่รอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง ที่ลดหล่ันกันไป จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบ

สุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมี

จุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศ

และชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง 

ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา 

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี   
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จากนั้นนําท่านเดินทางกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา 

และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว 

ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทาง

ท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยัน

จันทรา. จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้  เป็นเมืองเล็กๆที่แยก

การปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ 

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน และยังเป็นที่ตั้งของอุทยาน

อารีซัน จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE เดินทางเยี่ยมชม หมู่บ้านญี่ป่นุเก่าฮิโนกิ

(Hinoki Village) อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่น ในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้าน

เก่าสไตส์ 

ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีต

ของที่นี้ด้วย ให้ท่านได้ชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาด ได้เวลาอัน

สมควร  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น เมนู เสต็ค หมู เนื้อ ไก่ ปลา + สลัดบาร์ เครื่องดื่ม นานาชนิด    

พักที ่  โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL เมืองเจียอี้ หรือ ระดับ 4 ดาวเทียบเท่า 
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วันที่สี ่       เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันป ี–นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองไทเป 

               -ช้อปปิ้งซีเหมินติง  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เจากนั้นนําท่านจาก เมืองเจี้ยอี้ เพื่อขึ้นอุทยาน อุทยานอารีซัน เจียอี้เป็นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครอง

ออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติด

กับทะเล เทศมณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยาน

แห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, 

Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic 

Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป 

 เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมืองบนอุทยาน  

นําคณะท่าน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุด

ของเกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมาย

มาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่า

ไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่

ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้ว

ตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว้

ในความทรงจําอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน อุทยาน

แห่งชาติอาหล่ีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูง

จากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเล
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หมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มี

ความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางลง 

จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน จากนั้นให้ท่านได้ ทดลองนั่งรถไฟหัวจรวดจากเมืองเจียอี้ สู่

เมืองไทเป โดยรถไฟฟ้า THSR วิ่งด้วยอัตราความเร็ว 300-315 กิโลเมตร/ชั่วโมง หากใครที่เคยนั่งรถไฟชิ

คันเซ็นของประเทศญี่ปุ่นมาก่อนก็คงจะคุ้นเคยกับความเร็วของรถกันเป็นอย่างดีเพราะรถไฟความเร็วสูง

ของไต้หวันเองก็ใช้รถที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นนั่นเองและนั่นก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้สัมผัสกับ

ความเร็วติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกอย่างแน่นอน โดยเส้นทางจากสถานีต้นทาง โดยเราจะนั่งจากสถานี 

เจียอี้ไปจนถึงสถานีไทเป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น 

รถไฟความเร็วสูงไต้หวัน THSR (TAIWAN HIGH SPE  ED RAIL) คือบริการรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ระหว่างเมืองของประเ  ทศไต้หวัน ปัจจุบันมีให้บริการแล้ว 12 สถานีตามหัวเมืองใหญ่ฝั่งตะวันออกของเกาะ

จากเมืองไทเปลงไปถึงเมืองเกาสงซึ่งเป็นสองเมืองใหญ่ที่สุดและถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของนักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่ ทั้งนี้ยังมีการเชื่อมเส้นทางเดินรถไฟเข้ากับสถานีรถไฟใต้ดินของทั้ง 2 เมืองซึ่งจะยิ่งสามารถอํานวย

ควา  มสะดวกแกน่ักท่องเที่ยวได้มากขึ้นด้วยรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน THSR (TAIWAN HIGH SPEED RAIL) 

คือบริการรถไฟฟ้ 

ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน +เบียร์ไม่อั้น  

จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง

ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระ

ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย 

พักที ่  โรงแรม FULLON SHENKENG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

วันที่ห้า        ไทเป - กระเช้าเมาคง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –GERMANUIM  
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                     -  MITSUI OUTLET –สนามบินเถาหยวน  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าเมาคง นําท่าน นั่งกระเช้าเมาคง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่ง

ท่องเที่ยวสําคัญของเมืองไทเป ท่านจะได้พบกับความตื่นเต้น

ขณะนั่งกระเช้าลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาที่พาคุณโลดแล่น

เหนือไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม และทิวทัศน์

เมืองไทเปในมุมมองที่แตกต่างจากบนภูเขาที่เขียวขจี เจากนั้น

นําท่านเที่ยวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นําของ

ไต้หวัน สร้างขึ้น เพื่ อรํ า ลึกถึ งคุณงามความดีของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้าง

เสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสน

ตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะ

สัมฤทธิ์   จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน 

สําหรับรูปแบบการก่อส ร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสี

ขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทําด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน 

มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสี

ธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป   เป็นสัญลักษณ์แห่ง

อิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ  

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนพื้นเมือง 

จากนั้นนํา ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลัง

พิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวก

ในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วย

ให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากยังมีนาฬิกา 

หลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยังมี

สินค้าชนิดอื่นให้ท่านได้เลือกชม  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ 

MITSUI OUTLET PARK ศูนย์รวมร้านของเท้าชื่อดังที่พากันมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรค์ของ ขาช้
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อป - แม่ค้าออนไลน์หิ้วของไปขายกัน เพราะถูกกว่าญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง และมีสินค้าให้เลือก

มากกว่า 100 แบรนด์!!!  เช่นรองเท้า Onitsuka ราคาเริ่มต้นที่ NT$ 1450 (ประมาณ 1595 บาท) ได้ Tax 

Refund ลดเพิ่มอีก 4% (หักค่าธรรมเนียมแล้ว)เราทําเรื่องได้ที่ห้างนี้เลย แล้วไปรับเงินคืนที่สนามบิน 

MITSUI OUTLET PARK เป็นศูนย์รวม outlet ขนาดใหญ่ทีทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall 

และ Out Mall แนะนําให้ดู Directory ไว้เลย เพราะใหญ่มากๆ ร้านรองเท้าที่คนไทยนิยมซื้อส่วนมากจะ

อยู่ โซน Out mall ได้เวลาอันสมควร 

               เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารเย็น 

20.05  น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635 

22.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.ขอบคุณทุก

ท่านที่ใช้บริการ    

อัตราค่าบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต่ํา

กว่า12 ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มี

เตียง 

(เด็กอายุต่ํา

กว่า12ปี) 

พักเดี่ยวจ่าย

เพิ่ม 

จ านวน

ที่นั่ง  

30 DEC – 3 JAN 2020  

TG634 BKK-TPE  07.15-11.55 

TG 635TPE-BKK  20.05-22.50 

36,900.- 36,900.- 35,900.- 6,000.- 25+1 

 **** ราคา เด็กทารก INFANT คิดเฉพาะค่าต๋ัว 5,000 บาท ***** 

หมายเหตุ     บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง  15  ท่าน ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคา
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โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหัก

ค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทกุมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบินที่มีการ

เรียกเก็บ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)ทั้งนี้

ย่อมอยู่ในข้อจาํกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 ค่าทําใบอนญุาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร คา่โทรศัพท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %  

 ทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,200 NTD ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจาก

เมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

 เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับ

รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )   
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**เนื่องจากราคานี้เป็นเทศกาลซึ่งทางสายการบินมีการเก็บค่าตั๋วเต็มจํานวน (เฉพาะตั๋ว CHARTER เที่ยวบินเหมา

ลํา)   ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองแลจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืน

ค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว  

หากมีการยิกเลิกหรอืขอเลื่อเดนิทาง ผู้จองจะไม่สามารถทาํเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรอืขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรอืบางส่วนได้ 

เว้นแต่ 

1.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัท ฯ จะไม่หัก

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด 

1.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป

แล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 

1.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว  แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิก

ต้องรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง 

และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น 

1.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

1.5  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

2 การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจํา 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร ์

2.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์  

ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีคา่มัดจําที่พกั  

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมัดจํา หรอืค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
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หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรอืทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การ

สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรอืกรณีที่ทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิ ความล่าช้า และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ 

โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา

ตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางต้องมอีายเุหลือใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุทีเ่กิด

จากความประมาทของตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครือ่งบินเปน็ตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่า

ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรอืคืนเงินได้  

12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไมว่่าทั้งหมดหรอืบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
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  13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัท ฯ ก่อนทกุครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้า  ประเทศไต้หวัน กับ

เจ้าหน้าที ่ ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคาร มีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนัก

กว่า 900 ตัน ทําหน้าท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ท่ีวิ่งเร็วที่สุดในโลก 

ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ 

ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งอีก 

 
  
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี  ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


