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วันแรก
16.30น.

สนามบิ นดอนเมือง-ไต้หวัน-เถาหยวน
พร้อมกันทีส่ นามบิ นดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิ นไท
เกอร์แอร์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
20.00น. เดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิ นไทเกอร์แอร์ เที่ยวบิ นที่ IT506 (ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชัวโมง
่
00.40น. ถึงสนามบิ นเถาหยวนประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านเข้าทีพ่ กั
พักที่ FULLON HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันที่สอง ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา-วัดพระถังซัมจั ๋ง-วัดกวนอู-ชิ มชา-ตลาดฟ่ งเจี่ย
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองผูหลีเ่ ดินทางสู่วดั จงไถฉันซื่อ ซึง่ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัด
ประจาภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดทีผ่ สมผสานระหว่างหลายๆ นิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการ
สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์และพระโพธิสตั ว์หลายๆพระองค์ได้ทน่ี ่ี นอกจากนี้ทน่ี ่ียงั เป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทม่ี หี อ้ งเรียนถึง
1,000 ห้อง ได้ช่อื ว่าเป็นวัดทีท่ นั สมัยมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ...เป็ ดย่าง
พาท่านล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วอีกจุดหนึ่งทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ
ทะเลสาบแห่งนี้มคี วามยาวถึง 33 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจดุ ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญมากมาย นาท่าน
ล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ ล็กทีส่ ุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซาจั ๋ง
ณ วัดพระถังซาจั ๋ง ทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณริมทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา และนาท่านกราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีว่ ดั กวน
อู เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้าแห่งปญั ญา เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว
ทีต่ งั ้ อยูห่ น้าวัด ซึง่ มีมลู ค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพ
อันงดงามของทะเลสาบสุรยิ นั จันทราจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
นาท่านแวะเลือกซื้อสิ นค้า
พื้นเมืองที่ผลิ ตจากเห็ดหลิ นจือ และทาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งตลาดฟ่ งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตัง้ อยูด่ า้ นหลังของ
มหาวิทยาลัยฝง่ เจีย่ เมืองไถจง เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุน่ ไต้หวัน โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์ฝง่ เจีย่ เป็ น
ตลาดคนเดินมีรา้ นค้าจาหน่ ายสินค้าครบครันทัง้ เสือ้ ผ้าเครือ่ งสาอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู
ทีข่ น้ึ ชื่อของทีน่ ่ไี ด้แก่ ชานมไข่มกุ กุนเชียง และเต้าหูเ้ หม็น นักท่องเทีย่ วสามารถหาซือ้ สินค้าต่างๆได้
อย่างพอใจ ***อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อให้เวลาในการช้อปปิ้ งสิ นค้าได้อย่างเต็มที่***
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั
พักที่ HETI HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิ ว-หมู่บ้านโบราณจิ่ วเฟิ่ น-ตึกไทเป 101-ดิ วตี้ฟรี-ช้อปปิ้ งซื่อ
หลิ นไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมิ นติ ง-อาบน้าแร่
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวันซึง่ ตัง้ อยูท่ างตอนเหนือของประเทศ และมีประชากร
อาศัยอยูป่ ระมาณ 3 ล้านคนไทเปเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทัง้ การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม นาท่านเลือกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันทีร่ า้ น
เหว่ยเก๋อ และยังมีขนมอื่นๆ เช่น ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด และแวะให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้า Cosmetics ซึง่
เป็นศูนย์รวมเครือ่ งสาอางค์มากมาย
จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชมอุทยานเหย่หลิ ว (YehliuGeopark) อุทยานแห่งนี้ตงั ้ อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ
ไต้หวันมีลกั ษณะพืน้ ทีเ่ ป็นแหลมยืน่ ไปในทะเล มีชายหาดทีม่ ชี ่อื เสียง เต็มไปด้วยโขดหินทีม่ รี ปู ทรงแปลก
ตาแต่งดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมือ่ หลายล้านปี
ั่
ก่อนทาให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝงใน
รูปร่างทีแ่ ตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อน
ทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด แต่ทโ่ี ดดเด่นมีช่อื เสียงมากทีส่ ุดก็คอื รูปเศียร
พระราชิ นีอลิ ซเบธซึง่ มีช่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
ซึง่ นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กบั
สิง่ นี้ ทีน่ ่ยี งั มีรา้ นค้าต่างๆ มากมายทีข่ ายของแห้งทีม่ าจากทะเลให้ท่านได้เลือกซือ้ เลือกชิมได้อย่างจุใจ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ...อาหารทะเล+กุ้งมังกร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่ วเฟิ่ น ซึง่ เป็นแหล่งเหมืองทองทีม่ ชี ่อื เสียงตัง้ แต่สมัยกษัตริยก์
วงสวีแ้ ห่งราชวงศ์ชองมีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองทีน่ ่กี ารโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาให้
จานวนแร่ลดลงอย่างน่ าใจหายผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิง้ ไว้เพียงแต่ความทรงจา จนกระทังมี
่
การใช้จวิ่ เฟิ่นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพ
ภูเขาทีส่ วยงามในฉากจึงเป็ นทีน่ ามาของการท่องเทีย่ ว นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ที่ DUTY FREE
TAIWAN ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมนาเข้าจากต่างประเทศอาทิปราด้า, ชาแนล, เฟอร์รากาโม่
เป็นต้นจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ตึกไทเป 101 เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตร
(ไม่รวมค่าขึน้ ตึกชมวิวชัน้ 89) ทีน่ ่ยี งั มีจดุ ชมวิวทีส่ งู ติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลกู ตุม้ ขนาด
ใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าทีก่ นั การสันสะเทื
่
อนเวลาทีเ่ กิดแผ่นดินไหว หลังจากนัน้ นาท่านอัพเดท
แฟชันการตกแต่
่
งร้านค้าสไตล์ไต้หวัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งย่านซีเหมิ นติ งหรือสยามสแควร์ไต้หวัน
ซึง่ มีสนิ ค้ามากมายหลากหลายรวมทัง้ สินค้าแฟชันเทรนด์
่
ใหม่ๆ เช่น Onitsuka Tiger, Nike, Pumaนา
ท่านช้อปปิ้ งซื อหลิ นไนท์มาร์เก็ต ตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในเมืองไทเป ซึง่ แบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาด
อาหารพืน้ เมืองและตลาดคนเดิน อาหารพืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ุดของไต้หวันคือ เต้าหูเ้ หม็น หากใครไปไต้หวัน
แล้วไม่ได้ลม้ิ ลองรสชาติของเต้าหูเ้ หม็นก็ถอื ว่าไปไม่ถงึ ไต้หวัน และยังมีเครือ่ งดื่มอีกชนิดทีม่ ตี น้ กาเนิดที่
ไต้หวันคือชานมไข่มกุ ส่วนตลาดคนเดินก็มสี นิ ค้าหลากหลายชนิดตัง้ แต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มี
สินค้ามากมาย เสือ้ ผ้า รองเท้า เครือ่ งประดับ รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายีห่ อ้ ต่างๆ จะมีราคาถูกกว่า
เมืองไทยประมาณ 20-30%
***อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ เวลาในการช้อปปิ้ งสิ นค้าได้อย่างเต็มที่***
พักที่ TAN LONG HOTEL หรือเทียบเท่า 3* อิ สระให้ ท่านได้ผอ่ นคลายกับการอาบน้าแร่แบบส่วนตัว
ในห้องพัก
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วันที่สี่
เช้า

15.45น.
18.45น.

ไทเป-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยเจอมาเนี ยม-กลอเรียเอ้าท์เลท-เถาหยวน-สนามบิ นดอน
เมือง-กรุงเทพฯ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชมอนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้
เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่าน
สามารถชมชีวประวัตแิ ละรูปภาพประวัตศิ าสตร์สาคัญทีห่ าดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน แวะศูนย์สร้อย
สุขภาพเจอมาเนี่ ยม GERMANIUM มีทงั ้ แบบสร้อยข้อมือและสร้อยคอ ซึง่ เป็นเครือ่ งประดับเพื่อสุขภาพ
การช่วยในการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย รวมทัง้ มีชมหยกไต้หวันและปะการังแดง เครือ่ งประดับล้าค่าของ
ชาวไต้หวันมาตัง้ แต่โบราณ
*****อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อให้ มีเวลาช้อปปิ้ งได้อย่างเต็มที่*****
นาท่านสู่กลอเรียเอาท์เล็ตส์ GOLRIA OUTLET ห้างแห่งนี้มที งั ้ หมด 4 เฟสซึง่ ชณะนี้เปิดเฉพาะเฟสแรก
ประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดงั รวม 102 ยีห่ อ้ ซึง่ ลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ใน
จานวนนี้มสี นิ ค้าแบรนด์เนมทีเ่ พิง่ เปิดช็อปสาขาในไต้หวันเป็นครัง้ แรก 24 แบรนด์ คาดว่าร้านค้าจะเปิด
ครบทัง้ 4 เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิ นเถาหยวน
เหิรฟ้าโดยสายการบิ นไทเกอร์แอร์ เที่ยวบิ นที่ IT 505 (ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

23-26 ส.ค.
7-10 ก.ย.
22-25 ก.ย.

ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

14,444
14,444
14,444

ราคาเด็ก เสริ มเตียง ราคาเด็ก ไม่เสริ มเตียง พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ ม

14,444
14,444
14,444

14,444
14,444
14,444

3,500
3,500
3,500

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–ไทเป-กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร
และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ (กรณีพกั 3 ท่านท่านที่ 3 เป็ นเตียงเสริม) / ค่า
น้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่า
ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการ
เดินทาง
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อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 1,500 NT$*** ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทาการจองกรณีตอ้ งการใบกากับภาษี / ค่า
ภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก / ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันกรณีทส่ี ถานฑูตประกาศให้ยน่ื
ว่าปกติ
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาหน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่ เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
ไต้หวันประกาศยกเลิ กการตรวจลงตราวีซ่าไต้หวันสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิ งหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 พานักได้ 30 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
3.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมโรงแรมทีพ่ กั อาจมีการสลับ
ปรับเปลีย่ นขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นสาคัญ และบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
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4.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
5.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
6.
การท่องเทีย่ วประเทศไต้หวันนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ดังกล่าว หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
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