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เดินทางโดยสายการบิน ไต้หวั น
เครื่องลาใหม่ กั ปตั นเก่าประสบการณ์สูง
ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

มีอาหารเสิร์ฟร้อนทั้ งไปและกลั บ
FULL SERVICE น้าหนั กกระเป๋า 30 กก.
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พิเศษ !! แจก
กาหนดการเดินทาง เดือน มกราคม-มิถนุ ายน 2562

ท่านละ 1 แก้ว
(ดูพเี รียดจากตารางด้านล่างค่ะ)

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

23.00 น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์ เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR
เจ้ าหน้ าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่ าน

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – ไต้ หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ ฉาน – ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา
วัดพระถัมซําจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้

02.15 น.
06.50 น.
เช้า

ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป...โดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR206 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ถึงท่ าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
 บริการอาหารเช้ า แซนวิช+ชานมไข่ มุกต้ นตํารับไต้ หวัน (บนรถ)
นาท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มุ่งหน้าสู่ วัดจงไถ่ ฉานซื่ อ ซึ่ งวัดแห่ งนี้ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นศาสนา
สถานที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกลั และวัดมหายานที่ธิเบต
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ปลาประธานาธิบดี
นาท่าน ล่ องเรือชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรี ยบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่ งไต้หวัน ตั้งอยูใ่ นเขตของ ซั นมูลเลก เนชัน่ แนลซี นิกแอเรี ย ซึ่ งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ าสู่ ยอดเขาที่นับจากความสู งระดับ 600-2,000 เมตร มี ความยาว 33
กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดู
คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยันจันทรา” พร้อมทั้งนาท่านนมัสการ
อัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965
จากนั้นนาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบุ๋นบู๊ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพกวนอู
เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ต้งั อยูห่ น้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน และ
นาท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจือ้ และ ศาลเจ้ ากวนอู ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งปั ญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้

เที่ยง
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 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง

พักที่ : ROYAL CHIAYI HOTEL

4 าว

า

วันที่สาม

อุทยานอาหลีซ่ ัน – ชมป่ าสนพันปี - นัง่ รถไฟโบราณอาหลีซ่ ัน – ร้ านชา - เมืองไทจง – ช้
อปปิ้ งฟงเจี่ยไนท์

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสุ่ อุทยานแห่ งชาติเขาอาหลี่ซัน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของไต้หวัน
ที่มีความสวยงามอยูส่ ูงจากระดับน้ าทะเล 2,700 เมตร ในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่ งเป็ นทะเลสาบภายใน
อุทยาน มีความสวยงามอย่างมากเป็ นทะเลสาบที่นาสายน้ า จากสองจุดมารวมกันอยูท่ ี่ทะเลสาบแห่ งนี้ จากนั้นให้
ทุกท่านได้ชม สวนสนพันปี ท่านจะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่ งในแต่
ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี นาท่าน นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ซึ่ งสร้างขึ้นในสมัยญี่ปุ่นปกครองไต้หวันและเป็ น
รถไฟโบราณที่เหลือเพียง 3 แห่งในโลก
บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมืองบนอาหลี่ซัน
นาท่านเดินทางสู่ร้ านชา ให้ท่านได้ชิมชาขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทจง เมือง
ใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวัน นาท่านสู่ ตลาดฟงเจี่ยไนท์  เป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้
อิสระในการช็อปปิ้ ง มีสินค้าจาพวกเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ าเครื่ องประดับต่างๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้
พื้นที่ตามท้องถนนยังมีรถเข็นขายอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้แวะชิมอีกด้วย ท่ านที่ชื่นชอบรองเท้ า ONITSUKA
TIGER พลาดไม่ ได้ ที่นี่ราคาถูกกว่ าเมืองไทยแน่ นอน
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์ สุกี้
ว

เที่ยง

เย็น
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พักที่ : KUN HOTEL TAICHUNG

าว

า

วันที่สี่

ไทจง – ไทเป – ช้ อปปิ้ งเค้ กพายสัปปะรด– ศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์
สถานเจียงไคเช็ ค – ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองไทเป นําท่ านช้ อปปิ้ งขนมเค้ กพายสั ปปะรด เป็ นของฝากชั้ นนําของไต้ หวัน  จากนั้น
เดินทางสู่ ศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ GERMANIUM  แหล่งผลิต สินค้าที่ทาจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติใน
การแผ่ไอออนลบ ส่ งผลดีต่อผูส้ วมใส่ อาทิเช่น ทาให้เลือดลมไหลเวียนดีข้ ึน เพิ่มพละกาลัง ผ่อนคลายความตึง
เครี ยด เป็ นต้น โดยเป็ นสินค้ายอดนิยมที่แพร่ หลายในหลายๆประเทศทัว่ เอเชีย
บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร เสี่ ยวหลงเปา

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้ายวิหาร
เทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทาให้อนุ สรณ์แห่ งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมาก
ของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งซีเหมินติง (สยามสแคว์ แห่ งไทเป)  อิสระท่านช้อปปิ้ งสิ นค้า
หลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยบริ เวณซี เหมินติง
เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง )

พักที่ :

3 าว
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วันที่ห้า

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น – อุทยานเหย่หลิว่ – ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ จุดชมวิวชั้น 89) –
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริ ยก์
วงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุทองที่นี่ การโหมขุดทอง และแร่ ธาตุต่างๆ ทาให้จานวน
แร่ ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิง้ ไว้เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีกรใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ น
ฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมาคึกคักและมี ชีวติ ชีวาอีกครั้ง ( ในกรณีที่
เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เมือ่ ไปถึงจุดที่กาํ หนดจะต้ องเปลี่ยนเป็ นรถShuttle
Bus เพื่อเดินทางขึน้ ลงจิ่วเฟิ่ นคะ ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เหย่ หลิ่ว
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทะเลสไตล์ ไต้ หวัน
นาท่านเข้าชม อุทยานเหย่ หลิ่ว ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วย
โขดหินชะง่อนทรายรู ปร่ างต่างๆเช่น รู ปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และ
การกัดกร่ อนของน้ าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่ งมีชื่อเสียงทัว่ ในเกาะไต้หวัน
และทัว่ โลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็ นอันดับ 1 ของโลก มีความสูงถึง

เที่ยง

508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยีย่ มสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการ
ป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เคยเร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วต่อนาทีอยูท่ ี่ 1,010 เมตร อิสระ
ท่านช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่งหนึ่ งของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนเนมชั้นนา
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยบริเวณภายในตึกไทเป 101 เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว )
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR205 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นี้มีแวะร้ านขายของฝากที่ขนึ้ ชื่อ 3 ร้ าน คือ ร้ านชา ร้ านขนมเค้กสั ปปะรด GERMANIUM SHOP

20.45 น.
23.30 น.
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อั ตราค่าบริการ ปี 2562
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักท่านเดี่ยว
มีเตียงเสริม
ไม่มีเตียงเสริม
จ่ายเพิม่

ช่วงการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

11-15 ม.ค.

20,900

20,900

20,900

20,900

5,000

23 – 27 ม.ค.

20,900

20,900

20,900

20,900

5,000

7-11 ก.พ.

26,900

26,900

26,900

26,900

5,000

20 -24 ก.พ.

20,900

20,900

20,900

20,900

5,000

1 - 5 มี.ค.

21,900

21,900

21,900

21,900

5,000

13 – 17 มี.ค.

20,900

20,900

20,900

20,900

5,000

5 – 9 เม.ย.

21,900

21,900

21,900

21,900

5,000

9 – 13 เม.ย.

21,900

21,900

21,900

21,900

5,000

10 – 14 พ.ค.

20,900

20,900

20,900

20,900

5,000

5 – 9 มิ.ย.

20,900

20,900

20,900

20,900

5,000

26 -30 มิ.ย.

20,900

20,900

20,900

20,900

5,000

หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีนํ้ามันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน
้ ไปออกเดินทาง โดยมีห ัวหน้าท ัวร์และไกด์ทอ
*** 25 ท่านขึน
้ งถิน
่ บริการคะ

อ ัตรานีร้ วม
 ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน เดินทางไป – กลับ พร ้อมภาษี สนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าทีพ
่ ักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 ค่าพาหนะนํ าเทีย
่ วตามสถานทีต
่ า่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครือ
่ งดืม
่ ทุกมือ
้ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
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 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
ี และหัวหน ้าทัวร์ นํ าเทีย
 ค่ามัคคุเทศก์มอ
ื อาชพ
่ วและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประก ันอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทัง้ นี้ยอ
่ มอยูใ่ นข ้อจํากัดที่
มี การตกลงไว ้กับบริษัทประกันชวี ต
ิ *
เดินทางท่องเทีย
่ วไต ้หวันตัง้ แต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2019 
่
ํ
ยกเว ้นวีซาสาหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเทีย
่ ว สามารถท่องเทีย
่ วไต ้หวันอยูไ่ ด ้ไม่เกิน 14วัน

พาสปอร์ตต ้องมีอายุไม่น ้อยกว่า 6 เดือนขึน
้ ไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได ้เลยค่ะ
อ ัตรานีไ้ ม่รวม
่ ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซา
่ เดีย
 ค่าวีซา
่ ว เช่น พาสปอร์ตข้าราชการ เป็นต้น)
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และภาษี หัก 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
 ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัว อาทิเชน
่ งดืม
่ สงั่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องพัก
ั รีด ฯลฯ
, ค่าซก

เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั

 กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชําระค่ามัดจํา 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมสาํ เนาหน ้าพาสปอร์ต
 สว่ นทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 45 ว ัน มิฉะนั น
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 พาสปอร์ตต ้องมีอายุไม่น ้อยกว่า 6 เดือนขึน้ ไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได ้เลยค่ะ

การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน
้ ไป คืนเงินทัง้ หมด ยกเว ้นมัดจํา
ิ ธิใ์ นการไม่คน
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 วันขึน
้ ไป ขอสงวนสท
ื เงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
ิ ธิท
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
* บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย
ี หายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัต ิ และอืน
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสย
่ ๆ ทีอ
่ ยู่
่ การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้ายการสูญหาย
นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติม เชน
้ อจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
ความล่าชาหรื
ิ้ 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 ผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ
* ราคานี้คด
ิ ตามราคาภาษี เครือ
่ งบินและภาษี สนามบินในปั จจุบัน ซงึ่ หากมีการปรับราคาสูงขึน
้ บริษัทฯ สงวน
ิ ธิท
สท
์ จ
ี่ ะปรับราคาขึน
้ ตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลีย
่ นแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่ ห ้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ
่ ะ
จัดบริการทัวร์อน
ื่ ทดแทนให ้ แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สาํ หรับค่าบริการนัน
้ ๆ
ิ ธิใ์ นการให ้คําสญ
ั ญาใดๆ ทัง้ สน
ิ้ แทนบริษัทฯ นอกจาก
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
มีเอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
้
* หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
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ิ้ แต่ทงั ้ นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเทีย
จากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆ ทัง้ สน
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆ มา
ิ ธิก
ให ้ โดยขอ สงวนสท
์ ารจัดหานี้ โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า


http://www.chinaprotour.com/ (SM) ST7 TAIWAN ARISHAN เบาเบา 5 วัน 3 คืน (BR)

8

