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เดินทางตลอดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
วันแรก
06.00 น.
08.25 น.
12.55 น.

คา่
วันที่สอง
เช้า
ต่อด้วย

กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - ไถจง - หมู่บา้ นญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3
สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 632
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชั ่วโมง)
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารว่าง.. ชานมไข่มุก + ขนมเค้ก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (Hinoki Village)
อดี ต เป็ นบ้า นพัก ของทหารญี่ ปุ่ นในช่ วงปกครองไต้ห วัน ภายใน
หมู่บา้ นจะเป็ นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปั จจุบนั เป็ นร้านขายของ
เก๋ ไก๋มากมาย รวมไปถึ งยังมีพิ พิ ธภัณ ฑ์ที่ บอกเล่าเรื่องราวในอดี ต
ของที่ นี้ด้วย ให้ท่านได้ชมเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองและถ่ายรูปกับวิว
สวยๆที่ ไม่ควรพลาด ต่อด้วย นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมื องเจียอี้
ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของอุทยานอาลีซาน
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ..สเต๊ก+สลัดบาร์
จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองเจียอี้ - นั ่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองเจี้ ยอี้
นาท่านสู่ อุทยานอาลีซาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง)
นาคณะท่านนั ง่ รถไฟโบราณชมอุทยานเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มี ชื่อเสียงที่ สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่
สมัยที่ ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีท้ังนั กเขียนและศิลปิ นมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่ นี่
เนื่ องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่ าไม้ เทือกเขา ลาเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่า
แปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่ งในชีวิตต้องมาเยือนนาทุกท่าน เดินชมป่ าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน
พริ้ วตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติ ที่ สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่ก ารเก็บภาพ ไว้ในความทรงจา
อย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอาลีซาน
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เที่ยง

 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้ นเมือง
หลังอาหาร นาท่าน ชิมชาอูหลงไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและ
อากาศที่เย็นตลอดปี ของที่นี่ทาให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุช์ าอูหลงที่นี่ยงั เป็ นพันธุช์ าที่นามา
ปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิ ดต่างๆหรือเลือกซื้ อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้น
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งไถจง เมื องซึ่ งมี ค วามส าคัญ เป็ นอัน ดับ 3 ของเกาะไต้ห วัน เมื อ งนี้ จะเป็ น
ศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนื อของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้ มีความคึกคักอยู่
ตลอดเวลา จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของ
เมืองไถจง ให้ท่ านได้อิสระกับการช้อปปิ้ งเลื อกซื้ อสิ่งของที่ ถูกใจ ท่านที่ชื่ น ชอบรองเท้า ONITSUKA
TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพือ่ สะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ทา่ นได้เลือกชิม
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า
ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดเหวินหวู่ - ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึ่งได้รบั การกล่าวขานว่า
งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์
แห่ งไต้ห วัน ตั้ง อยู่ ในเขตของซั น มู ล เลกเนชัน่ แนล
ซี นิ ก แอเรีย ซึ่ งทางการท่ องเที่ ย วไต้ห วัน ได้ก่ อตั้ง ขึ้ น
เมื่ อ วัน ที่ 24 มกราคม 2000 เพื่ อ บูรณะเมื อ งจาก
แผ่ นดิ น ไหวครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999
รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ าสู่ยอด
เขาที่ นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มี
ความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทา
ให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า
สุริยนั จันทรา ให้ท่านดื่มดา่ กับบรรยากาศริมทะเลสาบสุริยนั จันทรา
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นาท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ง
ปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้า แห่ ง ความซื่ อ สัต ย์
รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ต้งั อยูห่ น้าวัดซึ่งมีมลู ค่าถึง
ตัวละ1ล้า นเหรี ย ญไต้ห วัน น าท่ า นเดิ น ทางกลับ สู่
เมื องไทเป ให้ท่ านได้แ วะชิม และเลื อกซื้ อขนมยอด
นิ ย มของไต้ห วัน ร้านขนมพายสับ ปะรด ซึ่ งมี ขนม
อื่ นๆ อี ก กว่า100 ชนิ ด ให้ท่ านได้เลื อกซื้ อเป็ นของ
ฝาก จากนั้ นนาท่านชม วัดหลงซานซื่ อ วัดที่ เก่าแก่
ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งขึ้ นชื่อว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารด้านหน้า
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วิหารกลางซึ่งเป็ นวิหารหลักและวิหารที่อยู่ทางด้านหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝี มือที่ งดงาม
เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็ นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็ มี
ลวดลายปูนปั้ นยิบย่อยที่แสดงถึงฝี มือของช่าง โดยในแต่ละวันจะมีผูค้ นมากมายทั้งนักท่องเที่ยวและชาว
ไต้หวันเองมาไหว้พระที่นี่อยูเ่ สมอๆ
นาท่านเดินช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ ง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ใน
กรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้ห วัน มีรา้ นค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่น
มากมาย เสื้ อผ้า รองเท้า กี ฬ ายี่ ห ้อ ดั ง เช่ น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS ,
PUMA ซึ่งราคาถูกกว่าประเทศไทย

หมายเหตุ. อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพือ่ สะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ทา่ นได้เลือกชิม
จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้ นตึกชมวิวชั้น 89 )
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการ
ก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม มี อาณาเขตที่กว้างขวาง ทาให้อนุ สรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกด้วย

วันที่สี่
เช้า

14.15 น.
17.00 น.

จากนั้ นนาท่ าน แวะถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตึ กระฟ้ ามีความสูงถึ ง 508 เมตรสร้างขึ้ นโดยหลัก
วิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้ องกันวินาศกรรมทาง
อากาศ และยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยูท่ ี่ 1,010 เมตร **ไม่รวมบัตรขึ้ นตึก**
จากนั้นนาท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 633
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


โปรแกรมทัวร์ ไต้ หวัน TAIWAN กำปั่ นทอง ละอองฟ้ ำ (TG) 4วัน 3คืน – รหัสทัวร์

TW261858

อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง)

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดียว
จ่ายเพิ่ม

06 – 09 ก.ย. 61
27 – 30 ก.ย. 61
04 – 07 ต.ค. 61
12 – 15 ต.ค. 61

19,888
20,388
21,388

19,888
20,388
21,388

18,888
19,388
20,388

3,900
3,900
3,900

22,388

22,388

21,388

3,900

21,388
21,388
21,388
21,388
21,388
22,388

21,388
21,388
21,388
21,388
21,388
22,388

20,388
20,388
20,388
20,388
20,388
21,388

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

25 – 28 ต.ค. 61
01 – 04 พ.ย. 61
22 – 25 พ.ย. 61
05 – 08 ธ.ค. 61
13 – 16 ธ.ค. 61
20 – 23 ธ.ค. 61

อัตราค่าบริการนี้ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
• ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
• ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
• ค่าภาษี สนามบินของทั้งสองประเทศ
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นาเที่ยวตามรายการ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจากัด
ที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต *(สาหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่า
รักษาอยู่ ในข้อจากัดการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต)
• น้ าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
• ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ าหนักไม่เกินท่านละ 2 ชิ้ น น้ าหนักรวม 30 กก.
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
• ค่าทาพาสปอร์ต
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
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• ค่าภาษี 7 % ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
• ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ ต่อท่าน รวม 800 NTD
• ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณี ที่มีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหวั หน้าทัวร์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการ
ชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
การยกเลิก
1. สาหรับผู ้โดยสารที่ ไม่ ได้ถื อหนั งสื อเดิ น ทางไทย และทางบริษั ท ฯเป็ นผู ้ยื่น วีซ่ าให้ เมื่ อผลวีซ่าผ่ านแล้ วมี การยกเลิ ก การ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป
คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้ นไป
เก็บค่าใช้จา่ ย 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่
มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
การชาระเงิน
บริษัทฯ ขอรับมัดจาทัวร์ท่านละ 10,000 บาทภายใน 1 วันทาการ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 25 วัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯจะไม่รับผิ ดชอบต่ อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมี สิ่งผิ ดกฎหมายหรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
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9. หากไม่สามารถไปเที่ ยวในสถานที่ ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้สาหรับท่องเที่ยว
หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุคงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน)
หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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