ไต้หวัน ชิว ชิว 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน ไทเกอร์แอร์
แถมฟรีกระเป๋าชอปปิ้งเก๋ๆ ใส่ของได้เยอะจุใจ
WiFi On Bus – เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,สุกี้เซียนเย่
กราบเรียนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน หากท่านมีความจาเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทาการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบิน
ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็น
การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการ
บินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็น
เหตุ ผ ลด้ า นความปลอดภั ย ดั ง นั้ น เหตุ ผ ลเหล่ า นี้ อยู่ เ หนื อ การควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่
รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยใน
ความไม่สะดวก
วันที่1

กรุงเทพ(ดอนเมือง)-เถาหยวน
17.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไท
เกอร์แอร์ (TIGER AIR) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
20.00 น.
ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน ไทเกอร์แอร์ (Tiger air) เที่ยวบินที่
IT506 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.40 ชั่วโมง)
00.40 น.
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ King’s Paradise Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่2

เถาหยวน-หนานโถว-ผูหลี-่ วัดจงไถฉานซื่อ-ร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา
วัดพระถังซาจั๋ง-วัดเหวินหวู-่ ไถจง-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว “วัดจงไถฉานซื่อ” (Chung Tai Chan Monastery)
1 ใน 4 วั ด ใหญ่ ข องไต้ ห วั น เป็ น สถานที่ ศั ก ดิ สิ ท ธิ์ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรม มีผู้เข้าไปเยี่ยมชมสักการะเป็นจานวนมาก ภายนอกอาคารบุด้วยหิน
อ่อน มีประตูทางเข้าด้านในอาคารทาจากทองแดง ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปหลายองค์ อย่างพระสังกัจจายน์ ที่มีใบหน้าอิ่มเอิ่มด้วยรอยยิ้ม
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วันที่3
เช้า

ผ่านเข้าไปจะมี องค์เทพเจ้าสี่ ทิศที่ชาวจีนเรียกว่า "สีเทียนไต้อ๊วง" และด้านในองค์พระประธานพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า มีชื่อจีนว่า "หนี่เล่อ" ส่วนทางห้องโถงด้านข้างก็ยังมีท่านปรมาจารย์ตั๊กม้อ พระภิกษุชาว
อินเดียผู้ให้กาเนิดนิกายเซนในประเทศจีน และองค์เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
จากนั้นนาท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น "สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" และเป็นที่ๆคนไต้หวันนิยม
มาฮันนีมูนกันด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยม
ในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบ
แห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่สาคัญมากมาย ก็คือ วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งเป็นวัด
เก่าแก่มาก ซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ให้พระถังซัมจั๋ง ที่บุกป่าฝ่าดงจากจีน
ไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมา วิวภายในวัดมีความสวยงาม สงบ เหมาะแก่การนั่งชมวิวทั้ง
ทะเลสาบ รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่นคือ ไข่ต้มใบชา ไข่
ต้มน้าซุปใบชาใส่เห็ดหอมและสมุนไพรจีนหอมกรุ่น รสชาติของไข่ต้มนั้นกลมกล่อมพอดีไม่ต้องเติมซอส
ให้เสียรสชาติ รับรองว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยทีเดียว ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็
ต้องลิ้มลอง และนาท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัด
กวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐาน
รูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ง
ความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2
ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้
ท่านได้ชิมและชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมือง
ฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง หลังจากชิมชาแล้ว
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งชิลๆ ไปกับ ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ที่เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของ
ไต้หวันและราคาก็ถูกกว่าในไทเป มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์ อีกทั้งอาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food
มากมายที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย และที่สาคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้
นั้นมีสินค้าแบรนด์ที่มักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และ
มีแบบให้เลือกมากที่สุดในไต้หวัน
รับประทานอาหารเย็น เมนูพิเศษ สุกี้เซียนเย่สไตส์ไต้หวัน
พักที่ Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า

ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-ฉือเฟิ่น(ปล่อยโคมลอย)-ตึกไทเป 101-Duty Free-ช้อปปิ้งซีเห
มินติง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
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เย็น

นาท่านเดินทางจากเมืองไทจง สู่เมืองไทเป แวะซื้อของฝาก ที่ ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งเป็นขนมชื่อดัง
ของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานและเลือกซื้อขนมพาย
สับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้ เลือก ไม่ว่าจะเป็น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก
เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่ หลิ่ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของไต้หวันตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป (New Taipei
City) เขตตาบลว่านหลี่ (Wanli District) ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับ
หินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไป
ด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้า
ทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อน
ทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอก
เห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก ให้ทุกท่านได้
ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้านฉือเฟิ่น หมู่บ้านฉือเฟิ่นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในอาเภอผิง
สี เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่
ใช้ขนถ่านหิน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ใครที่แวะมาเที่ยวที่หมู่บ้านนี้นอกจากได้ถ่ายรูป เก๋ๆแล้ว ยังได้
เพลิดเพลินกับการปล่อยโคมลอย (คล้ายโคมยี่เป็ง) และทานของอร่อยๆ ได้ตลอดสองข้างทาง โคมลอย
ของไต้ หวัน มี ชื่อ ว่า “โคมขงหมิง ” ถูกประดิษ ฐ์ ขึ้น โดยขงเบ้ ง ที่ป รึกษาด้ านการทหารคนส าคั ญ ใน
ประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพตั้งแต่เมื่อ ครั้ง นาท่านแวะช้อปปิ้งที่ร้าน
Duty Free เจ้าใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ตึก Everrich ซึ่งใครมาไต้หวันต้องช้อปที่นี่ก่อนกลับ เพราะที่นี่
รวมของฝากทั้งขนมและสินค้าแบรนด์เนมไว้ครบครัน จากนั้นพาท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเก๋ๆ คู่กับ ตึก
ไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89) เป็นหนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดใน
ไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) มีควาสูงมากถึง 508 เมตร เป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป เมื่อท่านถ่ายภาพคู่กับตึก101อย่างเต็มอิ่มแล้ว ก็ได้เวลาของ
การช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของ
เหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย
รวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง
พัก Happiness Inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่4 ไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ-เถาหยวน-กรุงเทพ (ดอนเมือง)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
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นาท่านช้อปปิ้งชิคๆ สินค้าพื้นเมืองและศูนย์เครื่องประดับ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สินค้าเกษตร
พื้นบ้าน จากทุกภูมิภาคิ ของไต้หวัน กว่า 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศูนย์ประการังไต้หวันเกรดพรีเมี่ยม อัญ
มณี หยิกหินตาแมว หินเป่ยโถว น้าหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บารุงผิว สร้อยคอเวชสาอางค์ สินค้า
แบรนเนม น้าหอม เครื่องสาอางค์ ราคาถูก เสื้อผ้า แว่นตา เป็นให้ท่านได้เลือก
ซื้ อ สิ น ค้ าตามอั ธยาศัย นาท่ านชม อนุ ส รณ์ ส ถานเจีย งไคเช็ค เป็ นหนึ่ ง
สัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมือง
ไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการราลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดี
เจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่น
เป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square) มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่าน
ประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทาจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่าง
จากรูปปั้น ของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กาแพงด้านในหลังจะมี
ข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3
คา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ
วิทยาศาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่ โดยสายการบิน ไทเกอร์แอร์ (TIGER AIR)
เที่ยวบินที่ IT505 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ


***หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้า
ต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม 300 NTD ต่อ ร้าน ต่อ ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***

**ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน การบริการของรถบัสนาเที่ยวสามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก
พักเดี่ยว
12-15 ม.ค. 62
13,900
13,900
4,000
อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่
สามารถเลื่อนวันได้)
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3.
4.
5.
6.
7.

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน้าหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน 15 กิโลกรัม ขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย
3. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสาหรับชาวต่างชาติ
(PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทาวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์
ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200 NTD ต่อทริป สาหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้าใจจากท่าน
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ (ไฟไหม้)
* โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสาเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการ
จ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกบริการ (ไฟไหม้)
เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชาระค่าบริการยอดเต็มจานวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือ
ยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ใน
กรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
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