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อาหารพิเศษ
สุก้ ีสตู รไต้หวัน พร้อมน้าจิ้มรสเด็ด
ภัตตาคาร BANANA
เสี่ยวหลงเปาที่ ขึ้นชื่อในไทเป
ปลาประธานาธิบดี
อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

กาหนดการเดินทาง
ปี ใหม่ 29 ธั นวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 //
ปี ใหม่ 30 ธั นวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561
วันแรก
18.00 น.

กรุงเทพฯ

ไต้ หวัน – เถาหยวน

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก ROW 5 ( GATE 5 ) สายการ

บิน TIGER AIR เจ้ าหน้ าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสํ าหรับทุกท่ าน

20.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป...โดยสายการบิน TIGER AIR  เทีย่ วบินที่ IT506 (มีอาหารและเครื่ องดื่ม
บริ การบนเครื่ องบิน)

00.30+1 น.

ถึงท่ าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั

พักที่ : HOTEL ORCHARD PARK TAOYUAN ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ าhttp://www.hotelorchardpark.com/en/about.asp
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วันทีส่ อง

เช้ า

เที่ยง

คํา่

เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่ อ – ล่ องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง –
วัดเหวินอู่ – ร้ านชา –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มุ่งหน้าสู่ วัดจงไถ่ ฉานซื่ อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขาน
ว่าเป็ นศาสนาสถานที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกลั และวัดมหายานที่ธิเบต
 บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหารนาท่าน ล่องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด
เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยูใ่ นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรี ย ซึ่งทางการ
ท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่
21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ าสู่ ยอดเขาที่นบั จากความสู งระดับ 600-2,000
เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น
ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั
จันทรา” พร้อมทั้งนาท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง
เมื่อปี ค.ศ.1965 จากนั้นนาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่  วัดบุ๋นบู้ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ง
ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัว
ละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน และนาท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจื้อ และ ศาลเจ้ ากวนอู ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่ง
ปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ แล้วนาท่านสู่  ร้ านชา ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติชาชั้นดีจากภูเขาสู ง
อาทิเช่นชาอู่หลง นอกจากนั้นยังมีชาเขียวผงสุ ดฮิต ที่สะดวกในการชงดื่มอย่างง่ายๆ ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาต้มน้ า
ร้อน เพราะชาเขียวผงนี้สามารถชงได้กบั น้ าอุณหภูมิปกติ และชงกับน้ าเย็นได้ หรื อจะเพิม่ ความอร่ อยด้วยการ
ชงกับยาคูลท์ เป็ นต้นจากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน
เมืองนี้จะเป็ นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้มีความ
คึกคักอยูต่ ลอดเวลา
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร BANANA พบก ับธีมร้านอาหารแบบย้อนยุค

สไตล์เพลินวานไต้หว ัน
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นาท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับ
การช้อปปิ้ ง เลือกซื้อสิ่ งของที่ถูกใจ ท่ านทีช่ ื่ นชอบรองเท้ า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ ได้ ทนี่ ี่ราคาถูกกว่ า
เมืองไทยแน่ นอน
พักที่ : FUSHIN HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า
http://www.fushin-hotel.com.tw/taichung/tw/about.php

วันที่สาม

ไทจง–ไทเป – ร้ านขนมเค้ กพายสั ปปะรด – เหย่ หลิว่ – ตึกไทเป 101 (รวมค่ าขึน้
จุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ ไทเป) – แช่ นํา้ แร่

เช้า

เที่ยง
บ่ าย

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป จากนั้นนาท่านสู่ ร้ านขนมเค้ กพายสัปปะรด อิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้ ง
ขนมของฝากที่ข้ ึนชื่อของไต้หวัน ไม่วา่ จะเป็ นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่ นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิม
ไต้หวัน ขนมพระอาทิตย์ ฯลฯ แล้วนาท่านเดินทางสู่ เมืองเหยหลิว่  ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ น
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหิ นชะง่อนทรายรู ปร่ างต่างๆเช่น รู ปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รัง
ผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่ อนของน้ าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียร
ราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสี ยงทัว่ ในเกาะไต้หวันและทัว่ โลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้ หวัน
จากนั้นนาท่านสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสู งเป็ นอันดับ 1 ของโลก มีความสู งถึง 508
เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยีย่ มสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการ
ป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เคยเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยูท่ ี่ 1,010 เมตร นํา
ท่ านขึน้ ตึกชมทัศนียภาพเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสู งอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนาท่านช้อปปิ้ ง
แหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ ง สิ นค้าแบรนเนมชั้นนา
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่  ย่ านช้ อปปิ้ งซีเหมินติง (สยามสแคว์ แห่ งไทเป)  อิสระท่านช้อปปิ้ ง
สิ นค้าหลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
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คํา่

 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุ กชี้ าบู ชาบู สู ตรไต้ หวัน
พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า
http://www.ntphotel.com/e_index.html
่ า้ แร่ธรรมชาติ ได้
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก อิสระให้ทา
่ นผ่อนคลายความเมือ
่ ยล้าก ับการแชน
ง่ายๆภายในห้องพ ักของท่าน

วันที่สี่

เช้า

เที่ยง

15.40 น.

พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง -- สนามบินเถาหยวน

กรุงเทพฯ

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่  พิพธิ ภัณฑ์ ก้กู ง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกูก้ งอยูป่ ักกิ่งแต่หวั ใจอยูไ่ ต้หวัน
เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ าค่าในพระราชวังกูก้ งของปักกิ่งไว้ท้ งั หมดซึ่งประเมินค่ามิได้และ
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ าค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติ
ยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ าค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจาตัวเฉียนห
ลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
 บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ ยวหลงเปา
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน TIGER AIR  เทีย่ วบินที่

IT505 (มีอาหารและเครื่องดื่ม

บริ การบนเครื่ องบิน)

18.45 น.

ถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นีม้ ีแวะร้ านขายของฝากที่ขนึ้ ชื่ อ 2 ร้ าน คือ ร้ านชา ร้ านขนมเค้ กสั ปปะรด
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อัตราค่ าบริ การ ปี 60
ช่วงการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พ ัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
พ ักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม
ไม่มเี ตียงเสริม

พ ักท่านเดียว
จ่ายเพิม
่

29 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61

31,900

31,900

31,900

30,900

6,000

30 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61

31,900

31,900

31,900

30,900

6,000

(ปี ใหม่)
(ปี ใหม่)

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรื อสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ ริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีนํา้ มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมจากสายการบิน

้ ไปออกเดินทาง โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ไทยและไกด์ทอ
*** 20 ท่านขึน
้ งถิน
่ บริการคะ
อ ัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน เดินทางไป – กลับ พร ้อมภาษี สนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าทีพ
่ ักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 ค่าพาหนะนํ าเทีย
่ วตามสถานทีต
่ า่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครือ
่ งดืม
่ ทุกมือ
้ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
ี และหัวหน ้าทัวร์ นํ าเทีย
 ค่ามัคคุเทศก์มอ
ื อาชพ
่ วและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประก ันอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทัง้ นีย
้ อ
่ มอยูใ่ นข ้อจํากัดทีม
่ ี
การตกลงไว ้กับบริษัทประกันชวี ต
ิ *
เดินทางท่องเทีย
่ วไต ้หวันตัง้ แต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2018 
ยกเว ้นวีซา่ สําหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเทีย
่ ว สามารถท่องเทีย
่ วไต ้หวันอยูไ่ ด ้ไม่เกิน 30วัน
พาสปอร์ตต ้องมีอายุไม่น ้อยกว่า 6 เดือนขึน
้ ไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได ้เลยค่ะ
อ ัตรานีไ้ ม่รวม
่ ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซา
่ เดีย
 ค่าวีซา
่ ว)
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และภาษี หก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย 3 % และภาษี ทก
ุ ชนิด
 ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และพน ักงานข ับรถ ท่านละ 150 TWD / ว ัน / คน (ลูกค้า) (=600 TWD/ลูกค้า)
่ ค่าอาหาร และเครือ
ั ท์ทางไกล , ค่ามินบ
 ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัว อาทิเชน
่ งดืม
่ สงั่ พิเศษ , ค่าโทรศพ
ิ าร์ในห ้องพัก
ั รีด ฯลฯ
, ค่าซก

เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั

 กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชาํ ระค่ามัดจํา 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมสําเนาหน ้าพาสปอร์ต
 สว่ นทีเ่ หลือชาํ ระก่อนการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 40 ว ัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 พาสปอร์ตต ้องมีอายุไม่น ้อยกว่า 6 เดือนขึน้ ไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได ้เลยค่ะ
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การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึน
้ ไป คืนเงินทัง้ หมด ยกเว ้นมัดจํา
ิ ธิใ์ นการไม่คน
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วันขึน
้ ไป ขอสงวนสท
ื เงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
ิ ธิท
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
* บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย
ี หายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวต
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสย
ั ิ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่
่ การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้ายการสูญหาย ความ
นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติม เชน
้ อจากอุบต
ล่าชาหรื
ั เิ หตุตา่ งๆ
ิ้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสท
ิ ธิแ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสน
์ ละจะไม่รับผิดชอบ
ิ้
ค่าบริการทีท
่ า่ นได ้ชาํ ระ ไว ้ แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สน
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือเอกสาร เดินทาง ไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ
ิ ธิ์
* ราคานีค
้ ด
ิ ตามราคาภาษี เครือ
่ งบินและภาษี สนามบินในปั จจุบน
ั ซงึ่ หากมีการปรับราคาสูงขึน
้ บริษัทฯ สงวนสท
ทีจ
่ ะปรับราคาขึน
้ ตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลีย
่ นแปลง การบริการ
จากสายการบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่ ห ้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ
่ ะจัดบริการทัวร์
อืน
่ ทดแทนให ้ แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สําหรับค่าบริการนัน
้ ๆ
ิ ธิใ์ นการให ้คําสญ
ั ญาใดๆ ทัง้ สน
ิ้ แทนบริษัทฯ นอกจากมี
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
้
* หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุในโปรแกรม เนือ
่ งมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ิ้ แต่ทงั ้ นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเทีย
ทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆ ทัง้ สน
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆ มาให ้ โดย
ิ ธิก
ขอ สงวนสท
์ ารจัดหานี้ โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า


