SMNY11-

ไต้ หวันตัลล๊ าก ชิงจิง 30 DEC-2JAN 2018 CI4D3N

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
ฟาร์มแกะชิงจิง สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
ขึนจุดชมวิวตึกไทเป101ทีเคยสูงทีสุดในโลก
ชมของลําค่าทีพิพธิ ภัณฑ์ก้กู ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไหว้พระขอพรทีวัดเหวินอู่
ช้อปซี เหมินติง ฝงเจีย ซื อหลินไนท์มาร์เก็ต
เล่นเครืองเล่น+ชมโชว์วัฒนธรรมทีเก้าเผ่า
ถ่ายรูปสวยๆทีหมูบ่ ้านสายรุ้ง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
อาบนําแร่ห้องส่วนตัว
4 วัน 3 คืน

อาหารพิเศษ สุกีสูตรไต้หวัน พร้อมนําจิมรสเด็ด , สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ ต์สลัดบาร์ ,
ปลาประธานาธิบดี ทีทะเลสาบสุริยันจันทรา , พระกระโดดกําแพง , ขาปูอลาสก้า , เสียวหลงเปา
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เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติ ไต้หวั นเครืองลําใหม่ กั ปตั นเก่าประสบการณ์สูง ทีนั งกว้างขวางสะดวกสบาย

กําหนดการเดินทาง ปี ใหม่

ธันวาคม

60 - 2 มกราคม

วันแรก

กรุ งเทพฯ
มาร์ เก็ต

06.00 น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชัน 4 เคาท์ เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA
AIRLINE เจ้าหน้ าที คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสํ าหรับทุกท่ าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งไทเป...โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เทียวบินที CI838 (มีอาหารและเครื องดืมบริการบนเครื องบิน)
ถึงท่ าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
แล้วนําท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ งมีความสําคัญเป็ นอันดับ ของเกาะไต้หวัน เมืองนีจะเป็ นศูนย์กลาง
การเดินทางจากทางด้านเหนื อของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทําให้เมืองนี มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา จากนันนํา
ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ ง หมู่บา้ นเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง เดิมถูกสร้างขึนในช่วงระหว่างปี
–
เพือใช้เป็ นทีอยู่อาศัยชัวคราวสําหรับทหาร แต่จบลงด้วยการตังเป็ นถินฐานถาวรของทหารเหล่านัน
หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบือมาสักระยะ ปัจจุบนั หมูบ่ า้ นแห่ งนีได้กลายเป็ นจุดเด่นสําหรับการ
ท่องเทียวของเมืองไทจงไปแล้ว โดยชือเสี ยงของหมู่บา้ นสายรุ ้งแห่ งนี เริ มต้นขึนเมือ หวง หยุง ฝู (Huang Yungfu) ทหารผ่านศึกทีได้สร้างภาพวาดทีถือเป็ นส่ วนหนึ งของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมทีสวยงาม และสร้างความมี
ชีวิตชีวาจากสี สนั ของภาพวาดทีเริ มจากบ้านหลังหนึ งไปสู่ บา้ นอีกหลายๆหลังในเขตหมูบ่ า้ นสายรุ ้ง โดยภาพวาด
ส่วนใหญ่จะเกียวกับบุคคลทีมีชือเสี ยงในทีวี, พืชสัตว์ และรายการอืน ๆ เช่นนก, กระบือ และคนพืนเมือง เป็ น
ต้น
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ สุ กีสู ตรไต้ หวัน
จากนันนําท่านสู่ ตลาดฝงเจียไนท์ มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที มีชือเสี ยงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระ
กับการช้อปปิ ง เลือกซื อสิ งของทีถูกใจ ท่ านทีชื นชอบรองเท้ า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ ได้ ทีนีราคาถูกกว่ า
เมืองไทยแน่ นอน

08. น.
13. น.

คํา

ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน) – ไทจง– หมู่บ้านสายรุ้ ง – ฝงเจียไนท์
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พักที : TAICHUNG LAILAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่ า http://www.lailaihotel.com.tw/

วันทีสอง

ไทจง
หนานโถว - วัดเหวินอู่ – ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา - วัดเสวียนกวง
(พระถังซัมจัง) – หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้ าชนเผ่า(เล่ นเครื องเล่ น+ชมโชว์ +นังกระเช้ า
ชมวิว) – ชิงจิง

เช้า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เพือนําท่านเดินทางไปกราบไหว้สิงศักดิสิ ทธิ ที วัดเหวินอู่ ซึ งหมายถึง
ศาสดาขงจือเทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหินอ่อน ตัวที ตังอยูห่ น้า
วัด ซึ งมีมูลค่าถึงตัวละ ล้านเหรี ยญไต้หวัน
จากนันนําท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา  ซึ งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่ งไต้หวันตังอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนชันแนลซี นิกแอเรี ยซึ งทางการ
ท่องเทียวไต้หวันได้ก่อตังขึนเมือวันที 24 มกราคม 2000 เพือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครังใหญ่เมือวันที 21
กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนําสู่ ยอดเขาทีนับจากความสู งระดับ 600-2,000 เมตร
มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบทีมีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศทีโดดเด่น ทําให้ตวั
ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี ยว ซึ งเป็ นทีมาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั จันทรา” ให้
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เทียง

คํา

ท่านดืมดํากับบรรยากาศริ ม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติทีใหญ่ทีสุ ดแห่ งเดียวของไต้หวัน นํา
ท่านขึนสู่ วัดเสวียนกวง นมัสการอัฐิของ พระถังซามจัง ทีได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาทีวัดเสวียนกวง เมือ
ปี ค.ศ.1965
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
นําท่านชม  หมู่บ้านวัฒนธรรม ชนเผ่า ท่านจะได้ชมโชว์ระบําพืนเมืองโชว์วฒั นธรรมของชนเผ่าดังเดิม
ต่างๆบนเกาะไต้หวัน จากนันนําท่านนังกระเช้ าลอยฟ้ าสู่ โซนสวนสนุกอันทันสมัยทีมีเครื องเล่นหลากหลายให้
ท่าน ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มทีตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนําท่านนังกระเช้ าลอยฟ้ าใหม่ล่าสุ ดข้ ามภูเขาสู่
ทะเลสาบสุ ริยันจันทรา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทีแสนสวยงามแบบพาโนราม่ า ให้ท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจทีแสนสวยงามตาม จากนันนําท่านเดินทางสู่ ชิงจิง
 บริ การอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร
พักที: JIA MAEI RESORT http://jiamaei.okgo.tw/ หรื อเทียบเท่ า

*หมายเหตุ*
ั
่ มภาระ
- ในคืนนี ขอให้ทก
ุ ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กสําหร ับใสส
เพือค้างคืนบนเขาชงิ จิง 1 คืน
่ นกระเป๋าเดน
สว
ิ ทางใบใหญ่จะอยูบ
่ นรถบ ัสค่ะ

วันทีสาม

เช้า

ฟาร์ มแกะชิงจิง (ชมโชว์ ตดั ขนแกะ)

ไทเป– ซื อหลินไนท์มาร์ เก็ต – อาบนําแร่

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเทียวชม ฟาร์ มชิงจิง สวิตเซอร์แลนด์นอ้ ย สถานทีทีท่านสามารถสัมผัสกับรรยากาศแบบ
สวิตเซอร์ แลนด์ ในเกาะไต้หวัน ตังอยูบ่ ริ เวณ เขตอุทยานแห่งชาติเขาไตร ซึ งมีความสู งจากระดับนําทะเลถึง
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,

เมตร สถานทีซึ งเป็ นฟาร์มเลียงแกะขนาดใหญ่ สัมผัสถึงความน่ารักของแกะขนปุยนุ่นสี ขาว สนุกกับการ

ป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุ นขั แสนรู ้
อิสระให้ท่านเพลิดเพลิดกับธรรมชาติทีแสนสวยงามสู ดโอโซนแสนบริ สุทธิ ตามอัธยาศัย
เทียง
คํา

 บริ การอาหารมือเทียง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป
 บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ พระกระโดดกําแพง, ขาปูอลาสก้ า
แล้วเดินทางสู่ ซื อหลินไนท์ มาเก็ต ตลาดกลางคืนที ใหญ่ทีสุ ดในไทเปจุดศูนย์รวมของวัยรุ่ นและคนไทเป
ในไลฟ์ ไตล์แบบกลางคืนมีทงแหล่
ั
งช้อปปิ งแฟชันและของกินหลากหลายชนิด ให้ท่านได้เลือกซื อและเลือกชม

พักที : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL 4 ดาว http://www.ntphotel.com/e_index.html หรื อเทียบเท่ า
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพัก อิสระให้ ท่านผ่ อนคลายความเมือยล้ ากับการแช่ นําแร่ ธรรมชาติ ได้ ง่ายๆภายในห้ องพักของท่ าน

วันทีสี

พิพธิ ภัณฑ์ ก้กู ง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (รวมค่ าขึนจุดชมวิว
ชัน 89) – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุ งเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่  พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกูก้ งอยูป่ ักกิงแต่หวั ใจอยูไ่ ต้หวัน เพราะ
พิพิธภัณฑ์แห่ งนีได้รวบรวมของลําค่าในพระราชวังกูก้ งของปักกิงไว้ทงหมดซึ
ั
งประเมินค่ามิได้ และเป็ น
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พิพิธภัณฑ์ ทีมีการจัดแสดงของลําค่าเป็ นอันดับ ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งนี มีประวัติยาวนานกว่า
,

ปี ชมของลําค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชัน ตราประทับประจําตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้าง

แกะสลัก ฯลฯ จากนันนําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็คตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทังหลัง มีลกั ษณะ
การก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันทีปั กกิง งดงาม กอปรอาณาเขตทีกว้างขวาง ทําให้อนุสรณ์แห่ งนี เป็ นสถานที
ท่องเทียวที มีชือเสี ยงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่ งชาติ
เทียง

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ เสี ยวหลงเปา
จากนันนําท่านสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ า แห่งนีเคยมีความสู งเป็ นอันดับ 1 ของโลก มีความสู งถึง เมตร
สร้ างขึ นโดยหลักวิ ศ วกรรมชันเยี ยมสามารถทนทานต่ อการสั นสะเทื อนของแผ่น ดิ นไหว และการป้ อ งกัน
วินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ทีเคยเร็ วทีสุ ดในโลก ด้วยความเร็ วต่อนาทีอยูท่ ี , เมตร นําท่ านขึนตึกชม
ทัศนีย ภาพเมื อ งไทเป โดยรอบจากมุ มสู งอิ ส ระเก็บ ภาพความประทับใจก่ อนนําท่ านช้อปปิ งแหล่งช้อปปิ งที
ทันสมัยทีสุ ดแห่งหนึงของไทเปบริ เวณตึก ช้อปปิ ง สิ นค้าแบรนเนมชันนํา
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ย่ านช้ อปปิ งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่ งไทเป)  อิสระท่านช้อปปิ ง
สิ นค้าหลากหลายรวมทังสิ นค้าแฟชันเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย

เย็น
23.10 น.
02.00+1 น.

 บริ การอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็กไต้ หวัน พร้ อมบุฟเฟ่ ต์ สลัดบาร์
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เทียวบินที CI837(มีอาหารและเครื องดืมบริการบนเครื องบิน)
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม.ิ ..โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ


**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นีมีแวะร้ านขายของฝากทีขึนชื อ ร้ าน คือ ร้ านชา ร้ านขนมเค้ กสั ปปะรด

อั ตราค่ าบริการ
ช่ วงการเดินทาง

30 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61

(ปี ใหม่)

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ ท่ าน

เด็กอายุตํากว่ า 1ปี
พักกับผู้ใหญ่ ท่ าน

เด็กอายุตํากว่ า 1 ปี
พักกับผู้ใหญ่ ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตํากว่ า 1 ปี
พักกับผู้ใหญ่ ท่าน
ไม่ มีเตียงเสริม

จ่ายเพิม

38,900

38,900

38,900

37,900

8,500

พักเดียว

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอาจมีการเปลียนแปลงหรือสล ับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบริษ ัทฯขอ
ิ ธิในการเปลียนแปลงราคาตามภาษีนําม ันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิมเติมจากสายการบิน
สงวนสท

*** 20 ท่านขนไปออกเดิ
ึ
นทาง โดยมีห ัวหน้าท ัวร์และไกด์ทอ
้ งถินบริการคะ
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อ ัตรานีรวม
w ค่าตัวเครืองบิน เดินทางไป – กลับ พร ้อมภาษี สนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
w ค่าทีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืนทีระบุตามโปรแกรม
w ค่าพาหนะนํ าเทียวตามสถานทีต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
w ค่าอาหาร และเครืองดืมทุกมือดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
w ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
w ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ าหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
w ค่ามัคคุเทศก์มอ
ื อาชีพ และหัวหน ้าทัวร์ นํ าเทียวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
w ค่าประก ันอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทังนีย่อมอยูใ่ นข ้อจํากัดทีมี การตกลงไว ้
กับบริษัทประกันชีวต
ิ *

เดินทางท่องเทียวไต ้หวันตังแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2018 
ยกเว ้นวีซา่ สําหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเทียว สามารถท่องเทียวไต ้หวันอยูไ่ ด ้ไม่เกิน 30วัน
พาสปอร์ตต ้องมีอายุไม่น ้อยกว่า 6 เดือนขึนไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได ้เลยค่ะ
อ ัตรานีไม่รวม
่ ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซา
่ เดียว)
w ค่าวีซา
ุ ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3 % และภาษี ทก
ุ ชนิด
ุ ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถินและพน ักงานข ับรถ ท่านละ 150 TWD / ว ัน / คน (ลูกค้า) (=600 TWD/ลูกค้า)
ุ ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครืองดืมสังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องพัก
, ค่าซัก รีด ฯลฯ

เงือนไขการสาํ รองทีนงั
l กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชําระค่ามัดจํา 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมสําเนาหน ้าพาสปอร์ต
l ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 40 ว ัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
l พาสปอร์ตต ้องมีอายุไม่น ้อยกว่า 6 เดือนขึนไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได ้เลยค่ะ
การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึนไป คืนเงินทังหมด ยกเว ้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วันขึนไป ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสด
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
* บริษัทฯ มีสท
ุ วิสย
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัต ิ และอืนๆ ทีอยูน
่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้ายการสูญหาย ความล่าช ้าหรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีท่านได ้
ชําระ ไว ้ แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
ิ ดกฎหมาย หรือเอกสาร
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนืองมาจากมีสงผิ
เดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื
* ราคานีคิดตามราคาภาษี เครืองบินและภาษีสนามบินในปั จจุบัน ซึงหากมีการปรับราคาสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคา
ขึนตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเกียวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช ้า เปลียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานทีให ้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริการทัวร์อนทดแทนให
ื
้ แต่จะไม่
คืนเงินให ้สําหรับค่าบริการนั นๆ
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ิ ธิในการให ้คําสัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
โดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั น
* หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรม เนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช ้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆ ทังสิน แต่ทงนี
ั ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเทียวสถานทีอืนๆ มาให ้ โดยขอ สงวนสิทธิการจัดหานี
โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า


