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ก ำหนดกำรเดนิทำง กุมภำพนัธ ์ –  มนีำคม2563 (พเีรยีดตำมตำรำงดำ้นลำ่งคะ่) 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ (สนำมบินสุวรรณภูม)ิ  – ไตห้วนั  (สนำมบนินำนำชำตเิถำหยวน) – 

อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเชค –รำ้นอำหำรแนะน ำจำกมชิลนิ(เหยยีนหวน) 

 

 

 

 

 

06.00 น. สมำชกิทุกท่ำนพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคำทเ์ตอร ์S ประตู 

8 สำยกำรบนิ CHINA AIRLINES เจำ้หนำ้ที ่ คอยจดัเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำง

ส ำหรบัทุกทำ่น 

08.30 น.  ออกเดนิทำงสู่กรุงไทเป...โดยสำยกำรบนิ CHINA AIRLINES  เทีย่วบนิที่ 

CI838   

13.10 น.  ถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิถำหยวนหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นไป อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเชค ตัวอาคารเป็นหนิออ่นทัง้หลัง มี

ลักษณะการกอ่สรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถันทีปั่กกิง่ งดงาม กอปรอาณาเขตทีก่วา้งขวาง ท า

ใหอ้นุสรณ์แหง่นี้ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งอาคาร

ใหญเ่ป็นหอแสดงดนตรแีละโรงละครแหง่ชาต ิ  เหนือและใตม้ปีระตดูา้นละ 1 ประต ู  ทศิ

เหนือคอืถนนซิน่อีค้อืประตตูา้จง ทศิใตค้อืถนนอา้ยกอ๋ตงคอืประตตูา้เซีย่วในสวนหยอ่ม

เหนือและใตม้บีงึน ้าหยนิฉ่ันและบงึน ้ากวงฮวา  สถานทีอ่อกก าลังกาย 3 แหง่  มถีนนเดนิ

ออกก าลงักาย 2 เสน้ทาง  และสวนบอนไซ 3 แหง่  ในสวนจัดแบบธรรมชาตแิละมพีืน้ที่

ใหใ้ชส้อยได ้  ใหส้อดคลอ้งกับสไตลส์นุทรยีศาสตรว์า่ “ฟ้าและคนรวมเป็นหนึง่เดยีวกัน” 

ยังหลงเหลอืสว่นหนึง่ใหเ้ป็นมมุเงยีบสงบส าหรับสงัคมทีวุ่น่วายของทกุวันนี ้  สวนหยอ่ม

ในอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็คนี้ พืน้เขยีวดัง่พรหม  สะพานโคง้  ทางเดนิปดูว้ยหนิ  มบีงึน ้า  

ท าใหด้สูวยสง่างามมาก  ก าแพงแบบโบราณลอ้มรอบ  สวนแนวศลิปะจนีโบราณ  ยิง่ท า

ใหเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจทีส่วยยิง่ขึน้ จากนัน้น าทา่นไปสมัผัสกับความอรอ่ยกับ

รำ้นอำหำรแนะน ำของมชิลนิ ที ่ตลำดเหยยีนหวน เมนูแนะน าของทีน่ี่ไดแ้ก ่ 
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หอยทอดเหยยีนหวน ซึง่ถอืกันวา่ถา้ใครมาทีน่ี่แลว้ไมไ่ดช้มิเมนูนี้ถอืวา่มาไมถ่งึไตห้วัน

กันเลยทเีดยีว 

เย็น  บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำรคณุภำพ  

  ณ ภตัตำคำร Guest House ระดบัมชิลนิสตำร ์2 ดำว 

 Guest House รำ้นทีแ่ต่เดมิเป็นรำ้นอำหำรส ำหรบัสมำชกิในกลุ่มเท่ำน ัน้ ไม่ไดม้กีำร   

ประดบัตกแตง่อะไรเป็นพเิศษ แตว่ำ่ดว้ยอำหำรทีน่ำ่สนใจ สว่นใหญ่เป็นเมนูหนำนและเสฉวน 

แตก็่ ผสมผสำนควำมเป็นไตห้วนัเขำ้ไปดว้ย ซึง่สำมำรถท ำใหอ้ำหำรงำ่ยๆ กลำยเป็นรสชำติ

สดุพเิศษ 

 

 

 

 

     พกัที ่: SHERATON GRAND TAIPEI HOTEL  5 ดำว หรอืเทยีบเทำ่      

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ไทเป – พพิธิภณัทก์ูก้ง – ตกึไทเป 101 (รวมคำ่ขึน้ช ัน้ 89)– รำ้นอำหำรแนะน ำ

จำกมชิลนิ(ซุปกระดกูหม)ู 
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เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ภำยในหอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัทก์ูก้ง เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หา้ม

พลาดของเมอืงไทเป และไตห้วัน อยูช่านเมอืงตอนบนชดิรมิเนนิเขาของไทเป กนิอาณา

บริเวณกวา้งขวาง มีโซนจัดแสดงหลักอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบพระราชวังจีนโบราณโดยมีผนังสเีหลืองและหลังคา

เซรามคิสเีขยีว สงู 4 ชัน้ 1 อาคารและอกีสองโถงจัดนทิรรศการ ซึง่มกีารจัดแสดงสมบัติ

โบราณวัตถุและศลิปะต่างๆของชาวจีนอยู่มากกว่า 700,000 ชิน้งาน ท าใหเ้ป็นพพิิธ

ภณัทท์ีม่กีารจัดแสดงโบราณวัตถุทีม่ากทีส่ดุในโลกนอกจากนี้ทีด่า้นขา้งของพพิธิภัณท์

พระราชแห่งชาตวัิงกูก้งจะมสีวนจือ้ซั่น(Zhi Shan Garden)ซึง่เป็นสวนที่ออกแบบและ

ตกแต่งสไตลจ์นีไดอ้ย่างสวยงาม มสีระน ้าหลายสระ มสีะพานทีส่วยงามขา้มสระน ้า และ

ศาลาสวยๆไวน่ั้งพักชมววิ   

เทีย่ง      บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร เมนู เส ีย่ว หลง เปำ มชิลนิสตำร ์

ณ ภตัตำคำร Din Tai Fung ระดบัมชิลนิสตำร ์1 ดำว 

“Din Tai Fung เร ิม่ตน้จำกกำรเป็นบรษิทัผลติน ำ้มนัส ำหรบัท ำอำหำร ก่อนทีจ่ะตอ่ยอด

ไปเป็นรำ้นอำหำรทีม่คีวำมช ำนำญในกำรท ำเสีย่วหลงเปำและบะหมีเ่ก ีย๊วทีมุ่ง่เนน้ดำ้น

คุณภำพอำหำรช ัน้เลศิต ัง้แต่ปี 1972 ต่อมำ Din Tai Fung ไดส้รำ้งปรำกฎกำรณ์กำร

ตอ่ควิเขำ้มำทำนอย่ำงไม่ขำดสำยและไดข้ยำยสำขำไปกว่ำ 10 ประเทศท ัว่โลก และ 

Din Tai Fung สำขำฮอ่งกงยงัไดร้บั Michelin Star 1 ดำวอกีดว้ย” 

  

 

 

 

หลังจากนัน้น าทา่นสู ่ตกึไทเป101 (รวมคำ่ขึน้จดุชมววิช ัน้ 89 ) เป็นตกึศนูยก์ลางช ้

อปป้ิง ศนูยธ์นาคารและศนูยบ์รกิารซือ้ขายหุน้หลักทรัพยต์า่งๆ บนพืน้ม1ี01 ชัน้ใตด้นิอกี 

5 ชัน้ สงู 508 เมตร ปัจจบุันสงูเป็นอันดับ 4 ของโลกและอับดับ3ในเอเชยี ชัน้ 86 ถงึ 88 

เป็นรา้นอาหารชมววิ  ชัน้ 91 เป็นจดุชมววิดา้นนอกเป็นสัญญลักษณ์จดุชมววิในอนาคต 

สรา้งขึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยีย่มสามารถทนทานตอ่การสั่นสะเทือ่นของแผ่นดนิไหว
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    พกัที่ : SHERATON GRAND TAIPEI HOTEL  5 ดาว หรือเทียบเท่า     
 

และการป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศ และยังมลีฟิทท์ีเ่คยเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็ว

ตอ่นาทอียูท่ี ่1,010 เมตร น ำทำ่นขึน้ตกึชมทศันยีภำพโดยรอบเมอืงไทเป โดยรอบ

จากมุมสงูอสิระเก็บภาพความประทับใจก่อนน าท่านชอ้ปป้ิงแหล่งที่ทันสมัยที่สุดแห่ง

หนึ่งของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมชัน้น า จากนัน้น าทา่นไปตามรอย

ความฟินกับรำ้นอำหำรแนะน ำของมชิลนิไกดท์ี ่ซือ่หลนิ (ซุปกระดูกหมู) ได ้

สมัผัสถงึความเขม้ขน้ของน ้าซปุกระดกูหม ูรสชาตคิวามอรอ่ย ละมนุทีค่วรคา่แกก่ารลอง

ชมิสกัครัง้ 

เย็น บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ภตัตำคำร Palais De Chine ระดบัมชิลนิสตำร ์3ดำวทีเ่ดยีวของไตห้วนั 

ภตัตำคำร Palais De Chine ซึง่เปิดมำนำน 7 ปี ซึง่เป็นรำ้นทีไ่ดร้บัควำมนยิมของ

ชำวไตห้วนั ภำยใตบ้รรยำกำศสุดโมเดริน์แตก็่สมัผสัไดถ้งึควำมเป็นไตห้วนัด ัง้เดมิ เป็น

อำหำรประเภทติม่ซ ำกวำงตุง้ และอำหำรจนีทีด่ที ีสุ่ด คดัสรรวตัถุดบิสดใหม ่คุณภำพ

ระดบัพรเีมีย่ม โดยเชฟทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรท ำอำหำรกวำงตุง้มำกวำ่ 20 ปี ท ำใหไ้ด้

เมนูสุดพเิศษทีค่วรคำ่แกก่ำรไดล้ ิม้รสดสูกัคร ัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STG9-ไตห้วนั มชิลีนสตาร ์กินหรูอยู่สบายพกั 5 ดาว 3D2N CI FEB-MAR 2020  

 

วนัทีส่ำม ไทเป – รำ้นคำ้ปลอดภำษ ี– ซเีหมนิตงิ – สนำมบนิเถำหยวน   

 

 

 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ภำยในหอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านไปยัง รำ้นคำ้ปลอดภำษ ี(Duty-Free) อสิระเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายใน

ราคาปลอดภาษี 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ รำ้นอำหำรญีปุ่่ นระดบัพรเีมีย่ม 

น าท่านเดนิทางสู่ย่าน ซเีหมนิตงิ แหล่งช็อปป้ิงชือ่ดังของเมืองไทเป เปรียบเสมือน

สยามสแควร ์ในกรงุเทพฯ ทีน่ี่เป็นศนูยร์วมแหง่แฟชัน่ทัง้สไตลไ์ตห้วัน เกาหล ีและญีปุ่่ น 

รุน่ใหม่ทีท่ันสมัยใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกช็อปกันไดอ้ยา่งเต็มอิม่ นอกจากเป็นศูนยร์วม

แหง่แฟชัน่แลว้ ซเีหมนิตงิ ยังเป็นแหลง่ทีม่อีาหารแปลกใหมใ่หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ลอืกชมิ

อาหารกันไดอ้ย่างจุใจ  ซเีหมนิตงิกลายเป็นสถานที่จัดคอนเสริ์ตขนาดเล็ก สถานที่

พบปะแฟนคลับ สถานทีจั่ดแถลงข่าวมโีรงหนัง 10 กว่าโรงทีฉ่ายหนังอยู่ทีน่ี่กลายเป็น

ศนูยก์ารคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของไทเป 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเถำหยวน 

23.20 น. เหนิฟ้ำเดนิทำงสูก่รงุเทพฯโดยสำยกำรบนิ CHINA AIRLINES   

   เทีย่วบนิที ่CI837 

02.20 น.+1 ถงึทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม.ิ..โดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

 

หมำยเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและรำคำนี ้ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิ            

หำกมกีำรเรยีกเก็บเพิม่เตมิจำกสำยกำรบนิ 
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อตัรำคำ่บรกิำร  

 

หมำยเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและรำคำนี ้ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิหำกมกีำร

เรยีกเก็บเพิม่เตมิจำกสำยกำรบนิ  

*** 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง โดยมหีวัหนำ้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถิน่บรกิำรคะ 

อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภยัการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คนืทีร่ะบตุามโปรแกรม  

 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คำ่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 / 500,000 บำท 

 *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ * 

 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังำนขบัรถ  

ชว่งกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กอำย ุ

ต ำ่กวำ่ 12 ปี  

             พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

เด็กอำย ุ

ต ำ่กวำ่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอำย ุ

ต ำ่กวำ่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น 

 ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัทำ่นเดยีว 

จำ่ยเพิม่ 

 

04-06 ก.พ.63 50,900.- 50,900.- 50,900.- 50,900.- 9,000.- 

18-20 ก.พ.63 50,900.- 50,900.- 50,900.- 50,900.- 9,000.- 

10-12 ม.ีค.63 50,900.- 50,900.- 50,900.- 50,900.- 9,000.- 

18-20 ม.ีค.63 50,900.- 50,900.- 50,900.- 50,900.- 9,000.- 

25-27 ม.ีค.63 50,900.- 50,900.- 50,900.- 50,900.- 9,000.- 
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เดนิทำงทอ่งเทีย่วไตห้วนัต ัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  

ยกเวน้วซีำ่ส ำหรบัคนไทยถอืพำสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สำมำรถทอ่งเทีย่ว
ไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14วนั 

พำสปอรต์ตอ้งมอีำยุไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หำกไมแ่นก่รณุำสอบถำมตวัแทน
จ ำหนำ่ยไดเ้ลยคะ่ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 คำ่วซีำ่ ทำ่นละ 1700 บำท (คำ่วซีำ่เด ีย่ว เช่นพำสขำ้รำชกำร) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพเิศษ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งพัก คา่ซกั รดี ฯลฯ 

 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  20,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้

พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายได ้

เลยคะ่ 

 

กำรยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมำยเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวัิต ิและ

อืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การ

ถกูท ารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะ

ไมร่ับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมี

สิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 



STG9-ไตห้วนั มชิลีนสตาร ์กินหรูอยู่สบายพกั 5 ดาว 3D2N CI FEB-MAR 2020  

* ราคานี้คดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ 

เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะ

ด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิาร

นัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน

บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ ทางบรษัิทฯจะจัดหา 

รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 

 


