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วันที่แรก
23.00
วันที่สอง
01.40
06.30

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบ
สุริยนั จันทรา- วัดพระถังซัมจั ๋ง- วัดเหวินหวู่–เดินทางสูเ่ มืองเจี้ ยอี้
นาท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย
แล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอรับ (อาหารว่าง แซนวิส+น้ าผลไม้)
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์
สองข้างทางที่สวยงาม จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็ นวัดที่ทนั สมัยที่สุดในไต้หวัน
งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี
โครงสร้างแข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บา้ นหายไปที่
เมืองหนานโถวแต่วดั นี้ กลับไม่เป็ นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กบั ชาวไต้หวันมาก มีหอ้ งเรียนกว่า 1,000
ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม นาท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา ซึ่งมีความ
งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ
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พระจันทร์เสี้ ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยนั -จันทรา” จากนั้นนาท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซา
จั ๋ง ที่ได้อญ
ั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965

เที่ยง

คา่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้ นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นาท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้ อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิ
ปั ญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเจี้ ยอี้
รับประทานอาหารคา่ เมนูพิเศษ สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อ้นั
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พกั YUT TONG HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั ่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เมืองไถจง – ฟงเจี้ ยไนท์มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็ นจุดท่องเที่ยวที่ สาคัญและสวยงาม อีกที่หนึ่ ง
ของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นาท่านเที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์
ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้ นั ่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่าน
ได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุ
มากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เป็ นอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
นาท่าน ช้อปปิ้ ง ตลาดฟงเจีย๋ ไนท์มาเก็ต เป็ นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็ นตลาดคนเดินที่มี
ร้านค้าครบครันจาหน่ าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รับประทานอาหารคา่ เมนูพิเศษ สุกี้ชาบู ชาบู
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั FRESH FIELDS HOTEL 5* ให้ท่านแช่น้ าแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัว
ภายในห้องพัก

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

เมืองไทเป-D.I.Y.ขนมพายสับปะรด–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้ นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน–สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นาท่านเดินทางไปทา D.I.Y. ที่โรงงานพายสัปปะรดให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ในการทาขนมที่
มีชื่อเสียนงของไต้หวัน และท่านสามารถที่จะนาขนมที่ท่านอบเองนากลับไปรับประทานได้ และท่านสามารถ
เลือกซื้ อขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน พายสับปะรด ที่ขึ้นชื่อ และขนมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเป็ น
ของฝาก ที่โรงงานเหวยเก๋อ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางไป ตึกไทเป 101 เพื่อให้ท่านได้
ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของ
เมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รบั การออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัว
อาคารมีลกู ตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทาหน้าที่กนั การ
สั ่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตัง้ ระบบป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้าย
ปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์ที่ เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
หลังอาหาร จากนั้น นาท่าน เดินทางถึง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็ นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่
เป็ นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยงั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่าน
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คา่
18.00
20.25
23.10

ได้กา้ วมาสู่ตาแหน่ งผูน้ าประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูป้ ้ั นท่านนายพล เจียง ไค
เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชัว่ โมง บนชั้น 4 ของอนุ สรณ์แห่งนี้
หลังจากนั้นให้ท่านได้ช็อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง
หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีท้งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วยั รุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่
ท่านรัก รองเท้ายีห่ อ้ ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดงั ของญี่ปุ่น รวมทั้งยีห่ อ้ ต่างๆ เช่น, NEW
BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า
นาทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

เงื่อนไขและราคา
ช่วงการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

14-17 ตุลาคม 59 18,555
23-26 ธันวาคม59 19,555

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

18,555

18,555

18,555

3,500

19,555

19,555

19,555

3,500

ราคานี้ รวมภาษีน้ ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้ นหลังจาก
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**

**กรุป๊ 15 ท่านออกเดินทาง**
อัตรานี้ รวม
- ค่าตัว๋ เครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
- ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน
- ค่าพาหนะนาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้ อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
- ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นาเที่ยวและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกัน
ชีวิต *(สาหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจากัดการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต)
อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 % และภาษีทุกชนิ ด (ไม่รวมภาษีน้ ามันที่มีการ เปลี่ยนแปลง)
- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 600 NT / คน /ทริป (ลูกค้าเด็ก ชาระเงินเท่าผูใ้ หญ่)
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด ฯลฯ
-วีซา่ ไต้หวัน หมายเหตุ ท่านใดที่ใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้อง เสียค่าวีซ่าเพิ่ม 1,700 บาท
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เงื่อนไขในการสารองที่นั ่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสาเนาพาสสปอร์ตชาระงวดแรก 8,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุ
เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันทีเดินทาง
การยกเลิกสาหรับการจองปรกติ
* สาหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซา่ ให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขึ้ นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นรายการที่ตอ้ งทาวีซา่
หมายเหตุ
* บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการ ควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือ ค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือ จากอุบตั ิเหตุ ต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชาระ ไว้
แล้ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
* บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี้ คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้ นบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้ นตาม
จริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สาย การบิน บริษัท
ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทน ให้แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจ ของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง สายการบิน จะไม่มี
การ คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวน สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
** กรณีมีการออกตัว๋ ภายในประเทศ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดการผิดพลาด ในการออกตัว๋ เครื่องบิน จากความล่าช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกจากสายการบิน

