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วันแรก
04.30 น.
07.25 น.
11.55 น.
เที่ ยง
บ่าย

คา่

วันที่ สอง
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – (อาบน้าแร่ธรรมชาติ ภายในห้อง)
คณะพร้อม ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 634
เดินทางถึง สนามบิ นเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่ านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทาง
ศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พระกระโดดกาแพง+ขาปูยกั ษ์
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองทีไ่ ด้ขน้ึ ชื่อว่ามีอากาศทีบ่ ริสทุ ธิที์ ส่ ดุ
ของไต้หวัน เนื่องจากเป็ นเมืองทีอ่ ยู่ในหุบเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแปดทิศ และยังเป็ นเมืองทีม่ แี หล่ง
น้ าแร่ทด่ี ที ส่ี ดุ ของไต้หวันอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์สลัด+สเต๊กจานร้อน
หลังรับประทานอาหารค่าเดินทางเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเที ยบเท่ า 4 ดาว
www.taii.com.tw/en/room.php
*** หลังรับประทานอาหารคา่ เชิ ญท่ านผ่อนคลายความเหนื่ อยล้าโดย การแช่น้าแร่ธรรมชาติ (ใน
ห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้าแร่นี้จะช่ วยบารุงสุขภาพ ทาให้ระบบโลหิ ตหมุนเวียนดีขึ้น ทา
ให้ผิวพรรณเปล่งปลังสวยงาม
่
***
ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา (วัดพระถังซาจั ๋ง) – นัง่ กระเช้าพาโนราม่า –
สวนสนุกหมู่บา้ นวัฒนธรรม 9 เผ่า (รวมเครื่องเล่น) - ชิ มชาอูหลง – ไทเป
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน กราบไหว้สงิ่ ศักดิสิ์ ทธิที์ ่ วัดกวนอู ศาลเจ้าขงจือ้ เทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ง
ความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน2ตัว ซึ่งตัง้ อยู่หน้ าวัดมีมูลค่าตัว ละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน นาท่า น
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา เพือ่ ชมความสวยงามของทะเลสาบทีโ่ อบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม
และนาท่านชม วัดพระถังซัมจั ๋ง เพือ่ นมัสการพระอัฐขิ องพระถังซัมจั ๋ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร EINHAN HOTEL
นาท่าน นัง่ กระเช้ าพาโนราม่า ชมทิวทัศน์ อนั สวยงามของทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา ในแบบพาโนราม่า
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ชมโชว์ระบาพืน้ เมือง โชว์วฒ
ั นธรรมของชนเผ่า
ดัง้ เดิมต่างๆ บนเกาะไต้หวัน และให้ทุกท่านได้สนุ กสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายในสวน
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คา่

วันที่ สาม
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

คา่

สนุ ก จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ร้านชาอู่หลง อิส ระให้ท่านเลือ กซื้อชาอู่หลงตามอัธยาศัย ได้เวลาอัน
สมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ไห่ป้าหวัง
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเที ยบเท่ า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw
ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ ว – หมู่บ้านโบราณจิ่ วเฟิ่ น – หอที่ ระลึกเจี ยงไคเช็ค (ถ่ายรูปด้ านหน้ า) – วัด
หลงซันซื่อ – ซื่อหลิ นไนท์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ ว เป็ นแหลมส่วนหนึ่งของภูเขาต้าถุนซันที่ย่นื ออกไปกลางทะเล ทาให้
เกิด ปรากฎการณ์ ท างธรรมชาติจากการกัด เซาะโดยคลื่นลมทะเลและการเคลื่อ นตัว ของเปลือ กโลก
ก่อให้เกิดหินรูปร่างสวยงามแปลกตาต่าง ๆ อาทิ เช่น หินรูปเศียรราชินี หินรองเท้าเทพธิดา หินรูปเชิง
เทียนทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังเป็ นทีร่ จู้ กั ไปทัวโลก
่
จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชม หมู่บา้ นโบราณจิ่ วเฟิ่ น เป็ นหมูบ่ า้ น
โบราณที่ตงั ้ อยู่บนภูเขาและสามารถมองลงไปเห็นถึงทะเลที่เคยเป็ นเหมืองแร่ทองคาที่มชี ่อื เสียง เคยมี
ประวัตพิ บทองคาก้อนโตขนาดถึง 200 กิโลกรัม ซึ่งปั จจุบนั เหลือไว้เพียงร่องรอยความทรงจาทีเ่ ฟื่ องฟูใน
อดีตทีถ่ ูกลบเลือนไปตามกาลเวลา อิสระให้ท่านได้เดินชมหมูบ่ า้ นกับบรรยากาศสวยๆสองข้างทางประดับ
ไปด้วยโคมไฟสีแดงแบบจีน พร้อมชิมอาหารพืน้ เมืองรสเลิศ และของทีร่ ะลึกน่ ารักๆ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้หวัน
นาท่านชม หอที่ ระลึกเจียงไคเช็ค (ด้านอก) ซึง่ สร้างจากหินอ่อนทัง้ หลัง ศึกษาชีวประวัตแิ ละผลงานของ
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั ้นทองเหลืองขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่ในโถงใหญ่ชนั ้ บน ส่วน
ชัน้ ล่างเป็ นห้อ งแสดงนิท รรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นา ตัว อาคารเป็ นหินอ่อ นทัง้ หลัง มี
ลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันทีป่ ั กกิง่ ซึ่งมีความงดงามตระการตา เป็ น หออนุ สรณ์ทม่ี ชี ่อื เสียง
มากของเมืองไทเป ซึง่ เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบจีน
จากนัน้ นาท่านกราบไหว้ขอพร พระโพธิ สตั ว์กวนอิ ม ที่ วัดหลงซันซื่ อ เป็ นวัดศักดิสิ์ ทธิเก่
์ าแก่โบราณ
อายุ 260 ปี สร้างตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ชงิ ในแต่ละวันจะมีผคู้ นมากราบไหว้และสวดมนตร์กนั เป็ นจานวนมาก
วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครัง้ จากความเสียหายทีเ่ กิดจากแผ่นดินไหว และทีห่ นักทีส่ ดุ คือช่วงสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ซึง่ วัดนี้เสียหายทัง้ หมด แต่เกิดสิง่ อัศจรรย์คอื องค์พระโพธิสตั ว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหาย
แม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยงั มีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร SILKS PALACE
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หลังรับประทานอาหารค่ า อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งย่าน ซื่ อหลิ นไนท์มาร์เก็ต ตะลุยตลาดนัดกลางคืนที่ม ี
ชื่อเสียงของไต้หวันให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมือง และไม่ควรพลาดเมนู ข้นึ ชื่อของซื่อหลิน คือ เต้ าหู้
เหม็น นอกจากนี้ยงั มี ปอเปี๊ ยะห่อกะหรีป่ ั บ๊ กุนเชียงยักษ์ หรือซีโ่ ครงหมูตุ๋นยาจีน เป็ นต้น
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเที ยบเท่ า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw
วันที่ สี่
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

คา่
20.10 น.
23.05 น.

ไทเป – ตึ กไทเป 101 ชมวิ วชัน้ 89 – ร้านเค้ กสับปะรด – DIY ขนมโมจิ – ช้ อปปิ้ งย่านซี เหมิ นติ ง –
นัง่ รถไฟหัวจรวด (ไทเป-เถาหยวน) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ ตึ ก ไทเป 101 ปั จจุบนั เป็ นตึกที่สูงเป็ นอันดับสองของโลกรองจากตึกเบิร์จคาลิฟ า
ประเทศสหรัฐอาหรับอิมเิ รตส์ และนาท่าน ขึ้นลิ ฟท์ความเร็วสูงที่ สุดไปสู่ชนั ้ 89 เพือ่ ชมทิวทัศน์ของเมือง
ไทเปแบบพาโนราม่าทีส่ วยงามมาก จากนัน้ นาท่านไปยัง ร้านเค้ กสับปะรด เพื่อให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรส
ขนมขึน้ ชื่อของไต้หวัน ซึง่ มีรสชาติหวานกลมกล่อมจนทาให้เป็ นทีร่ จู้ กั ไปทัวโลก
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสี่ยวหลงเปา
นาท่านเยีย่ มชม โรงงานขนมโมจิ ซึง่ เป็ นแหล่งรวมโมจิตน้ ตาหรับของญีป่ นุ่ ให้ท่านได้ทดลองการทาโมจิ
ด้วยตัวท่านเอง (โมจิ DIY) และท่านสามารถถ่ายรูปกับร้านที่มกี ารตกแต่งแบบสไตล์ญ่ปี นุ่ อีกทัง้ ท่านยัง
สามารถเลือกซือ้ โมจิหลากหลายชนิดได้อกี ด้วย หลังจากนัน้ อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อป
ปิ้ งซี เหมิ นติ ง ซึ่งเปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็ นแหล่งศูนย์รวมแฟชันทั
่ นสมัยของเหล่า
วัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิฟ๊ ช็อปสไตล์วยั รุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ายีห่ อ้ ONITSUKA TIGER
ทีก่ าลังได้รบั ความนิยมในเมืองไทยขณะนี้ และยังเป็ นรองเท้าแบรนด์ญป่ี นุ่ ซึง่ ขายทีไ่ ต้หวันในราคาถูก ซึง่ นี่
เป็ นสิง่ หนึ่งทีพ่ ลาดไม่ได้สาหรับทุกคนทีเ่ ดินทางมาถึงไต้หวัน
ได้เวลาอันสมควร นาท่าน นัง่ รถไฟหัวจรวดสู่เมืองเถาหยวน
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 635
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ
**********************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดิ นทาง

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
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18 - 21, 25 - 28,
01 - 04, 08 - 11, 22 - 25
01 - 04, 22 - 25, 29 - 01 เม.ย.

ท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม
พักห้องเดีย่ วเพิม่ อีกท่านละ

รวมตั ๋วเครื่องบิน
37,900.37,900.37,900.28,500.6,900.-

ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
26,900.26,900.26,900.20,500.6,900.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจานวนผู้ร่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ ากว่า 10ท่ านโดยจะแจ้งให้ผู้เดิน ทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้
เดิน ทางได้เนื่ องจากผู้เดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การ
ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่ วเอง
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อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน และ เส้นทาง
ตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียม
ใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้ , น้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศน์ ประเทศไต้หวัน ผู้มปี ระสบการณ์นาเที่ยวคอยดูแลอานวย
ความสะดวก ตลอดการเดินทาง
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เติม
นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
- ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง
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ตั ๋วเครื่องบิ น
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ ั ่งของกรุ๊ป เป็ นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดาเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้เดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุ ณ าตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่า
โดยสารได้หรือไม่
- ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลีย่ นตัวผูเ้ ดินทางในกรณีน้ี
ทางบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่ นชื่อผูโ้ ดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณี
ถ้าสามารถเปลีย่ นได้จะมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลี่ยนตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ ั ่ง (LONG LEG) ลูกค้าทีป่ ระสงค์ทน่ี ั ่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชีแ้ จงเหตุผลหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทย กาหนดให้น้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กทีส่ ามารถนาขึน้ เครื่องได้
อยูใ่ นความดูแลของท่านน้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน ( 25 ซม. X 56 ซม.
X 46 ซม.)
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ าหนักกระเป๋ า
อาจจะถูกกาหนดให้ต่ าหรือสูง กว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้
เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

สาหรับลูกค้าที่ถือสัญชาติไทย เข้าประเทศไต้หวันไม่ต้องทาวีซ่า
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