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เดินทางตลอดเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561
วันแรก
06.00 น.
08.25 น.
12.55 น.

ค ่า
วันทีส่ อง
เช้า
ต่อด้วย

เทีย่ ง

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  เทีย่ วบินที่ TG 632
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชั ่วโมง)
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารว่าง.. ชานมไข่มุก + ขนมเค้ก
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (Hinoki Village)
อดีตเป็ นบ้านพักของทหารญี่ปนในช่
ุ่
วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บา้ นจะเป็ นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว
ปั จจุบนั เป็ นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วย ให้
ท่านได้ชมเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองและถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาด ต่อด้วย นํ าท่านเดินทางต่อไปยัง
เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของอุทยานอาลีซาน
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ..สเต๊ก+สลัดบาร์
จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองเจียอี้ - นั ่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เทีย่ วชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจีย๋ ไนท์มาเก็ต
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองเจี้ ยอี้
นําท่านสู่ อุทยานอาลีซาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง)
นําคณะท่านนัง่ รถไฟโบราณชมอุทยานเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัย
ที่ ญี่ ปุ่ นยัง ปกครองอยู่ มี ท้ัง นั ก เขี ย นและศิ ล ปิ นมากมายมาหาแรงบัน ดาลใจในการสร้า งผลงานที่ นี่
เนื่ องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่ าไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่า
แปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่ งในชีวิตต้องมาเยือนนํ าทุกท่าน เดินชมป่ าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน
พริ้ วตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจําอย่าง
หาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอาลีซาน
 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้ นเมือง
หลังอาหาร นํ าท่าน ชิมชาอูหลงไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารี ซัน ด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและ
อากาศที่เย็นตลอดปี ของที่นี่ทาํ ให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุช์ าอูหลงที่นี่ยงั เป็ นพันธุช์ าที่นํามา
ปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิ ดต่างๆหรือเลือกซื้ อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้ นนํ า
ท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสําคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้ จะเป็ นศูนย์กลาง
การเดินทางจากทางด้านเหนื อของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทําให้เมืองนี้ มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
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จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฟงเจีย๋ ไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของเมืองไถจง ให้
ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านทีช่ ื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้
ทีน่ ี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
วันทีส่ าม
เช้า

เทีย่ ง

จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า
ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา – วัดเหวินหวู่ - ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า
งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ ในเขตของซันมูลเลกเนชัน่ แนล
ซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้ง ขึ้ นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจาก
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนนํ้ าสู่ยอด
เขาที่นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขา
สลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ
พระจันทร์เสี้ ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า
สุรยิ นั จันทรา ให้ท่านดื่มดํา่ กับบรรยากาศริมทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา
 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ..ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นําท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ง
ปั ญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ต้งั อยู่หน้าวั ดซึ่งมีมูลค่าถึงตัว
ละ1ล้านเหรียญไต้หวัน นํ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้ อขนมยอดนิ ยม
ของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่ งมีขนมอื่นๆ อีกกว่า100 ชนิ ด ให้ท่านได้เลื อกซื้ อเป็ นของฝาก
จากนั้ นนํ าท่านชม วัดหลงซานซื่อ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่ งขึ้ นชื่อว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วย
เช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารด้านหน้า วิหารกลางซึ่งเป็ นวิหารหลักและวิหารที่อยู่ทางด้านหลัง
ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝี มือที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็ นมังกรพันรอบเสา
ดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปั้ นยิบย่อยที่แสดงถึงฝี มือของช่าง โดยในแต่ละวัน
จะมีผคู ้ นมากมายทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระที่นี่อยู่เสมอๆ
นําท่านเดินช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ ง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ใน
กรุ งเทพฯแหล่ งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่ าวัย รุ่ นไต้หวัน มีรา้ นค้า ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่ น
มากมาย เสื้ อผ้า รองเท้ากีฬายี่หอ้ ดัง เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS ,
PUMA ซึ่งราคาถูกกว่าประเทศไทย

หมายเหตุ. อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
วันทีส่ ี่
เช้า

จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้ นตึกชมวิวชั้น 89 )
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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14.15 น.
17.00 น.

หลังอาหาร นํ าท่านเดินทางสู่ อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการ
ก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม มี อาณาเขตที่กว้างขวาง ทําให้อนุ สรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกด้วย
จากนั้ น นํ าท่าน แวะถ่ายรู ปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตึก ระฟ้ ามีความสูงถึง 508 เมตรสร้างขึ้ นโดยหลัก
วิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทาง
อากาศ และยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร **ไม่รวมบัตรขึ้ นตึก**
จากนั้นนาท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เทีย่ วบินที่ TG 633
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ



อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง)

10 – 13 พ.ค. 61
17 – 20 พ.ค. 61
26 – 29 พ.ค. 61
07 – 10 มิ.ย. 61
14 – 17 มิ.ย. 61
05 – 08 ก.ค. 61
12 – 15 ก.ค. 61
06 – 09 ก.ย. 61
27 – 30 ก.ย. 61

19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888

19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดียว
จ่ายเพิ่ม

18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888

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

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
 ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
 ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นําเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในข้อจํากัด
ที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่า
รักษาอยู่ ในข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต)
**กรณีตอ้ งการประกันทีม่ ีความคุม้ ครองเพิม่ เติม สามารถสอบถามซื้ อเพิม่ เติมได้**
 นํ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ าหนักไม่เกินท่านละ 2 ชิ้ น น้ าหนักรวม 30 กก.
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าทําพาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
 ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ ต่อท่าน รวม 800 NTD
 ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน / อาจจะใช้ทไู กด์หรือไม่มีหวั หน้าทัวร์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการ
คืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
การยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจํา
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป
คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้ นไป
เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
การชาระเงิน

บริษทั ฯ ขอรับมัดจาในวันจองทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20 วัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญ
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถื อว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
รายการนี้ เป็ นเพียงข้อ เสนอที่ตอ้ งได้รับการยื นยันจากบริ ษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้ น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริ ษัทฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้สาหรับท่องเที่ยว
หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุคงเหลือไม่ตา่ กว่า 6 เดือน)
พร้อมถ่ายสาเนามาให้กบั บริษัทที่ท่านจองทัวร์
หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
************************************************************************
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