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พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
อาหารพิเศษ สุกีสูตรไต้หวัน พร้อมนําจิมรสเด็ด , เสียวหลงเปาทีขึนชือของไทเป
ปลาประธานาธิบดี ผูซ้ ึงไปทะเลสาบแล้วต้องชิม , อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

กําหนดการเดินทาง ก.ย. 2560-มี.ค. 256 (ดูพเี รียดตามตารางด้านล่างคะ)
วันแรก
18.00 น.
.00 น.

กรุ งเทพฯ

ไต้ หวัน – เถาหยวน

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ชัน 3 ผู้โดยสารขาออก ROW 5 ( GATE 5 ) สายการบิน
TIGER AIR เจ้ าหน้ าที คอยจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางสําหรั บทุกท่ าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งไทเป...โดยสายการบิน TIGER AIR  เทียวบินที IT506 (ไม่ มีอาหารและเครื องดืม
บริ การบนเครื องบิน)

00.30+1 น.

ถึงท่ าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ โรงแรมทีพัก
พักที : LE MIDI HOTEL ระดับ ดาว หรื อเทียบเท่ า http://www.lemidi-hotel.com/contactus_en.html

วันทีสอง

เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื อ – ล่ องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา
วัดพระถัมซัมจัง –
วัดเหวินอู่ – ร้ านชา –ไทจง-ตลาดฝงเจียไนท์ มาเก็ต
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เช้ า

เทียง

คํา

 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มุ่งหน้าสู่ วัดจงไถ่ ฉานซื อ ซึ งวัดแห่งนีได้รับการกล่าวขานว่า
เป็ นศาสนาสถานทียิงใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกลั และวัดมหายานทีธิเบต
 บริ การอาหารมือเทียง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหารนําท่าน ล่ องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่ งไต้หวัน ตังอยูใ่ นเขตของ ซันมูลเลก เนชันแนลซี นิกแอเรี ย ซึ 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” พร้อม
ทังนําท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจัง ทีได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที วัดเสวียนกวง เมือปี ค.ศ.1965
จากนันนําท่านกราบไหว้สิงศักดิสิ ทธิ ที  วัดบุ๋นบู้ ซึ งหมายถึงศาสดาขงจื อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพ
กวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน ตัวทีตังอยู่หน้าวัด ซึ งมีมลู ค่าถึงตัวละ ล้านเหรี ยญ
ไต้หวัน และนําท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจือ และ ศาลเจ้ ากวนอู ซึ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่ งปั ญญาและเทพเจ้าแห่ง
ความซื อสัตย์ แล้วนําท่านสู่  ร้ านชา ให้ท่านได้ลิมรสชาติชาชันดีจากภูเขาสู ง อาทิเช่นชาอู่หลง
นอกจากนันยังมีชาเขียวผงสุ ดฮิต ทีสะดวกในการชงดืมอย่างง่ายๆ ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาต้มนําร้อน เพราะชาเขียวผงนี
สามารถชงได้กบั นําอุณหภูมิปกติ และชงกับนําเย็นได้ หรื อจะเพิมความอร่ อยด้วยการชงกับยาคูลท์ เป็ นต้น
จากนันออกเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ งมีความสําคัญเป็ นอันดับ ของเกาะไต้หวัน เมืองนีจะเป็ นศูนย์กลาง
การเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทําให้เมืองนี มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
 บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุ กีชาบู ชาบู สู ตรไต้หวัน
นําท่านสู่ ตลาดฝงเจียไนท์ มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนทีมีชือเสี ยงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้
อปปิ ง เลือกซื อสิ งของทีถูกใจ ท่ านทีชื นชอบรองเท้ า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ ได้ ทีนีราคาถูกกว่ าเมืองไทย
แน่ นอน
พักที : TAICHUNG LAILAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่ า http://www.lailaihotel.com.tw/
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วันทีสาม

ไทจง–ไทเป – ร้ านขนมเค้กพายสั ปปะรด – เหย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิวเฟิ น -- ตึก
ไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึนจุดชมวิวชัน 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ ไทเป) – แช่ นําแร่

เช้า

 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป จากนันนําท่านสู่ ร้ านขนมเค้ กพายสั ปปะรด อิสระเลือกชิ มเลือกช้อปปิ งขนม
ของฝากทีขึนชือของไต้หวัน ไม่วา่ จะเป็ นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดังเดิมไต้หวัน ขนม
พระอาทิตย์ ฯลฯ แล้วนําท่านเดินทางสู่ เมืองเหยหลิว ซึ งเป็ นสถานทีท่องเทียวทีเป็ นแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหิ นชะง่อนทรายรู ปร่ างต่างๆเช่น รู ปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึง ที เกิดจาก การ
เคลือนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่ อนของนําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิ ดา
ซึ งมีชือเสี ยงทัวในเกาะไต้หวันและทัวโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 บริ การอาหารมือเทียง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ อาหารทะเลสไตล์ ไต้ หวัน
จากนันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิวเฟิ น ซึงเป็ นแหล่งเหมืองทองทีมีชือเสี ยงตังแต่สมัย กษัตริ ยก์
วงสวี แห่ งราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุทองทีนี การโหมขุดทอง และแร่ ธาตุต่างๆ ทําให้
จํานวนแร่ ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิงไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทังมีกรใช้จิว
เฟิ นเป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยฉิ งเฉิ งชือ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาทีสวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเทียวจํานวนมากให้เดินทางมาชืนชม จิวเฟิ นจึงกลับมาคึกคักและมี ชีวิตชีวาอีกครัง
( ในกรณีทีเดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิวเฟิ นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เมือไปถึงจุดทีกําหนดจะต้องเปลียนเป็ น
รถShuttle Bus เพือเดินทางขึนลงจิวเฟิ นคะ ) จากนันนําท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่ งนี เคย
มีความสู งเป็ นอันดับ 1 ของโลก มีความสู งถึง เมตร สร้างขึนโดยหลักวิศวกรรมชันเยียมสามารถทนทานต่อ
การสันสะเทือนของแผ่นดินไหว และการป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ทีเร็ วทีสุ ดในโลก ด้วย
ความเร็ วต่อนาทีอยูท่ ี , เมตร อิสระท่านช้อปปิ งแหล่งช้อปปิ งทีทันสมัยทีสุ ดแห่งหนึ งของไทเปบริ เวณตึก
ช้อปปิ งสิ นค้าแบรนเนมชันนํา
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่  ย่ านช้ อปปิ งซีเหมินติง (สยามสแคว์ แห่ งไทเป)  อิสระท่านช้อปปิ ง
สิ นค้าหลากหลายรวมทังสิ นค้าแฟชันเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย

เทียง
บ่ าย
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เย็น

 อิสระอาหารมือคํา ภายใน ซี เหมินติง เพือให้ ทุกท่ านสามารถเลือกซื อเลือกชิมอาหารพืนเมืองของไต้ หวันได้
ตามอัธยาศัย และเพือไม่ให้ เป็ นการเสี ยเวลาอันมีค่าของท่ านให้ การช้ อปปิ งภายในซีเหมินติง
พักที : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า
http://www.ntphotel.com/e_index.html
นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ ัก อิสระให้ทา
่ นผ่อนคลายความเมือยล้าก ับการแช่นําแร่ธรรมชาติ ได้
ง่ายๆภายในห้องพ ักของท่าน

วันทีสี

เช้า

GERMANIUM POWER -- พิพธิ ภัณฑ์ ก้กู ง -- สนามบินเถาหยวน

กรุ งเทพฯ

 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเข้าสู่ ศูนย์ GERMANIUM POWER แหล่งผลิต สิ นค้าทีทําจากธาตุเจอร์เมเนี ยม ที มี
คุณสมบัติในการแผ่ไอออนลบ ส่ งผลดีต่อผูส้ วมใส่ อาทิเช่น ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีขึน เพิมพละกําลัง ผ่อน
คลายความตึงเครี ยด เป็ นต้น โดยเป็ นสิ นค้ายอดนิ ยมทีแพร่ หลายในหลายๆประเทศทัวเอเชีย
จากนันนําท่านเดินทางสู่  พิพธิ ภัณฑ์ ก้กู ง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกูก้ งอยูป่ ักกิงแต่หวั ใจอยู่ไต้หวัน เพราะ
พิพิธภัณฑ์แห่ งนีได้รวบรวมของลําค่าในพระราชวังกูก้ งของปักกิงไว้ทงหมดซึ
ั
งประเมินค่ามิได้และเป็ น
พิพิธภัณฑ์ทีมีการจัดแสดงของลําค่าเป็ นอันดับ ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งนี มีประวัติยาวนานกว่า
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, ปี ชมของลําค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชัน ตราประทับประจําตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้าง
แกะสลัก ฯลฯ
 บริ การอาหารมือเทียง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี ยวหลงเปา
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

เทียง

15.4

น.

เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน TIGER AIR  เทียวบินที

IT505 (ไม่มีอาหารและเครืองดืม

บริ การบนเครื องบิน)

8.45 น.

ถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นีมีแวะร้ านขายของฝากทีขึนชื อ3ร้ าน คือ ร้ านชา ร้ านขนมเค้ กสั ปปะรด GERMANIUM SHOP

อัตราค่ าบริการ ปี 2560 ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ ท่ าน

เด็กอายุตํากว่ า ปี
พักกับผู้ใหญ่ ท่ าน

เด็กอายุตํากว่ า ปี
พักกับผู้ใหญ่ ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตํากว่ า ปี
พักกับผู้ใหญ่ ท่าน
ไม่ มีเตียงเสริม

28 ก.ย. –1 ต.ค. 60

16,900

16,900

16,900

16,900

5,500

5 – 8 ต.ค. 60

17,500

17,500

17,500

17,500

5,500

11 – 14 ต.ค. 60

16,900

16,900

16,900

16,900

5,500

12 – 15 ต.ค. 60

16,900

16,900

16,900

16,900

5,500

13 – 16 ต.ค. 60

16,900

16,900

16,900

16,900

5,500

19 – 22 ต.ค. 60

16,900

16,900

16,900

16,900

5,500

20 – 23 ต.ค. 60
(ว ันปิ ยมหาราช)

17,900

17,900

17,900

17,900

5,500

21 – 24 ต.ค. 60
(ว ันปิ ยมหาราช)

17,900

17,900

17,900

17,900

5,500

25 – 28 ต.ค. 60

16,900

16,900

16,900

16,900

5,500

ช่ วงการเดินทาง

พักท่านเดียว
จ่ายเพิม
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2-5 พ.ย. 60

18,500

18,500

18,500

18,500

5,500

9-12 พ.ย. 60

18,500

18,500

18,500

18,500

5,500

11-14 พ.ย. 60

17,900

17,900

17,900

17,900

5,500

16-19 พ.ย. 60

18,500

18,500

18,500

18,500

5,500

18-21 พ.ย. 60

17,900

17,900

17,900

17,900

5,500

23-26 พ.ย. 60

18,500

18,500

18,500

18,500

5,500

30 พ.ย.-3 ธ.ค. 60

18,500

18,500

18,500

18,500

5,500

2-5 ธ.ค. 60

20,900

20,900

20,900

20,900

5,500

7-10 ธ.ค. 60

19,900

19,900

19,900

19,900

5,500

14-17 ธ.ค. 60

18,500

18,500

18,500

18,500

5,500

16-19 ธ.ค. 60

17,900

17,900

17,900

17,900

5,500

25 – 28 ม.ค. 61

18,500

18,500

18,500

18,500

5,500

1 – 4 ก.พ. 61

18,500

18,500

18,500

18,500

5,500

3 - 6 ก.พ. 61

17,900

17,900

17,900

17,900

5,500

8 – 11 ก.พ. 61

18,500

18,500

18,500

18,500

5,500

24 – 27 ก.พ. 61

17,900

17,900

17,900

17,900

5,500

1 – 4 มี.ค. 61
(มาฆบูชา)

20,900

20,900

20,900

20,900

5,500

3 – 6 มี.ค. 61

17,900

17,900

17,900

17,900

5,500

8 – 11 มี.ค. 61

18,500

18,500

18,500

18,500

5,500
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15 – 18 มี.ค. 61

18,500

18,500

18,500

18,500

5,500

17 – 20 มี.ค. 61

17,900

17,900

17,900

17,900

5,500

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอาจมีการเปลียนแปลงหรื อสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานีบริษทั ฯขอสงวน
สิทธิในการเปลียนแปลงราคาตามภาษีนํามันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิมเติมจากสายการบิน
*** 25 ท่านขึนไปออกเดินทาง โดยมีห ัวหน้าท ัวร์และไกด์ทอ
้ งถินบริการคะ
อ ัตรานีรวม
w ค่าตัวเครืองบิน เดินทางไป – กลับ พร ้อมภาษี สนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
w ค่าทีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน
w ค่าพาหนะนํ าเทียวตามสถานทีต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
w ค่าอาหาร และเครืองดืมทุกมือดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
w ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
w ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ าหนั กไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
ี และหัวหน ้าทัวร์ นํ าเทียวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
w ค่ามัคคุเทศก์มอ
ื อาชพ
w ค่าประก ันอุบ ัต ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทังนีย่อมอยูใ่ นข ้อจํากัด
ทีมี การตกลงไว ้กับบริษัทประกันชวี ต
ิ *
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
ุ ค่าภาษีมล
ู 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
ั รีด ฯลฯ
, ค่าซก

ํ รองทีนงั
เงือนไขการสา
l กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชําระค่ามัดจํา 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมสําเนาหน ้าพาสปอร์ต
l สว่ นทีเหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 45 ว ัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
l พาสปอร์ตต ้องมีอายุไม่น ้อยกว่า 6 เดือนขึนไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได ้เลยค่ะ
การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึนไป คืนเงินทังหมด ยกเว ้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสด
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
* บริษัทฯ มีสท
ุ วิสย
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ี หายในเหตุการณ์ทเกิ
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสย
ี ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัต ิ และอืนๆ ทีอยู่
่ การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้ายการสูญหาย
นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใชจ่้ ายเพิมเติม เชน
้ อจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
ความล่าชาหรื
ิ ดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสท
ิ ธิและจะไม่รับผิดชอบ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสนสุ
ิ
ค่าบริการทีท่านได ้ชาํ ระ ไว ้ แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสน
ิ ด
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนืองมาจากมีสงผิ
กฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง ไม่ถูกต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื
ึ
* ราคานีคิดตามราคาภาษีเครืองบินและภาษี สนามบินในปั จจุบัน ซงหากมี
การปรับราคาสูงขึน บริษัทฯ สงวน
ิ ธิทีจะปรับราคาขึนตามจริง
สท
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเกียวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลียนแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานทีให ้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะ
จัดบริการทัวร์อนทดแทนให
ื
้ แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สําหรับค่าบริการนั นๆ
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใดๆ ทังสนแทนบริ
ิ
* มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
ษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
* หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรม เนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ิ แต่ทงนี
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆ ทังสน
ั ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเทียว
ิ ธิการจัดหานี โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
สถานทีอืนๆ มาให ้ โดยขอ สงวนสท


