ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaproto
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

โปรแกรมทัวร์
วันแรก
07.30 น.
10.00 น.
14.20 น.
เย็น

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

กรุงเทพฯ – สนามบินเกาสง - เจียอี้
สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ผู้โดยสารขาออก ROW E ( GATE 3 ) สายการบิน
THAI SMILE เจ้ าหน้ าที่ คอยจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่ าน
ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป...โดยสายการบิน THAI SMILE  เที่ยวบินที่ TG2688
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ องบิน)
ถึงท่าอากาศยานเกาสง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
บริการอาหารมือ้ คา่ ณ ภัตตาคาร
เสร็จแล้วนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : Oriental Luxury Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
เจียอี้ – หมู่บ้านหุบเขาดาน่ า – ร้ านชา – พิพิธภัณฑ์ ไม้ หอมฮิโนกิ -เกาสง – แม่ น้าแห่ งความรัก (อ้ ายเหอ) – ช้ อปปิ้ ง
ซินเจวี๋ยเจียง
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหุบเขาดาน่ า หรื อเรี ยกว่า “หุ บเขาที่ถูกลืม ” ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเมืองเจียอี้ เป็ นที่อยูข่ องชนเผ่า
โจว ให้ท่านได้ชมวัฒนธรรม และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงประจาเผ่า แล้วนาท่านสู่ ร้ านชา ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติ
ชาชั้นดีจากภูเขาสูง อาทิเช่นชาอู่หลง เป็ นต้น
 บริการอาหารกลางวัน
นาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ ไม้ หอมฮิโนกิ พาท่านแวะชมความสวยงามของไม้สลักรู ปเจ้าแม่กวนอิม พระสังกัจจายน์ กับ
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เหล่ าเทพและสัตว์ในตานานต่างๆ ของจีน ในพิพิธภัณฑ์ไ ต้หวันไม้หอมฮิ โนกิ ล้วนบ่งบอกถึ งความประณี ต
บรรจงจากความสามารถเชิงช่างฝี มือการแกะสลักของชาวไต้หวัน ความงดงามที่ทาให้ศิลป์ นับร้อยในพิพิธภัณฑ์
ไต้หวันฮิโนกิ ราคาสู งเกิน 10 ล้าน คุณสมบัติพิเศษของไม้โขว่มู่ในตระกูลฮิโนกิ ที่ให้ท้ งั ลวดลาย และความทน
ทางเกินกว่าไม้ทวั่ ไป
แม่ น้าแห่ งความรั ก หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่ งว่า แม่น้ าแห่ งความรัก เป็ นแม่น้ าสายสาคัญของเมืองเกาสงมีความยาว
16.4 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรื อสาราญ อ้ายจือฉวน ชมความสวยงามแบบธรรมชาติริมสองฝั่งแม่น้ า
อ้ายเหอ หรื อจะเลือกท่องเที่ยวแนวสุ ขภาพกับการขี่จกั รยานไปตามริ มแม่น้ าแสงไฟระยิบระยับจากตึกรามบ้าน
ช่อง และร้านรวงร้านค้าตลอดสองฝั่งแม่น้ า ทาให้ทศั นียภาพของแม่น้ าอ้ายเหอยามค่าคืนสวยงามและโรแมนติก
เป็ นพิเศษ
คา่
บริการอาหารมือ้ คา่ ณ ภัตตาคาร
ช้ อ ปปิ้ งซิ น เจวี๋ย เจี ยง ย่า นช้อ ปปิ้ งซิ น เจวี๋ย เจี ย ง แหล่ ง ช้อ ปปิ้ ง ของเมื อ งเกาสง อิ ส ระท่ า น ช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า
หลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ วัยรุ่ นมากมายตามอัธยาศัย
พักที่ : Holiday Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่สาม
เกาสง– วัดฝ๋ อกวงซัน (โซนอนุสรณ์พระพุทธเจ้ า) – EDA SHOPPING OUTLET MALL – เกาสง – ศูนย์ ศิลปะ
ท่ าเรือ – ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

เย็น

หลังจากนั้นนาท่านสู่  วัดฝอกวงซัน  วัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน นาท่านสักการะพุทธสถานอกวงชัน
วัด แห่งนี้มี ชื่อเสียงมากในไต้หวัน โดยเฉพาะการประกอบธรรม วัดแห่ งนี้ ยงั มีอาณาเขตกว้างขวางปกคลุมภูเขา
ทั้งลู ก นอกจากมี อาณาบริ เวณมากมายแล้วภายในตัววัดยังมี การก่ อสร้างโบสถ์ที่สวยงาม นาท่านชม อนุ สรณ์
พระพุทธเจ้า สร้างตามรู ปแบบพุทธคยา ของอินเดีย
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่  EDA SHOPPING OUTLET MALL เป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงั ชั้นนาของโลก, เพื่อให้
ทุก ท่ านได้มี ค วามสุ ขกับ การช๊อ ปสิ นค้า กับ ส่ วนลดราคาสุ ด พิเ ศษมากมาย บนพื้น ที่ กว่า 58,000 ตารางเมตร
รวบรวมร้านค้าสิ นค้าแบรนด์ดงั กว่า 300 แบรนด์ , อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo
Ralph Lauren ... และอื่น ๆ เพือ่ ให้คุณได้ซ้ือสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆ จากนั้นนาท่านสู่ ศู นย์
ศิลปะท่ าเรื อ เป็ นศูนยกลางแห่ งการพัฒนางานหัตถกรรมเชิงสร้างสรรคและพื้นที่ทดลองไอเดียแปลกใหม่ของ
ไต้หวันตอนใต้ ชื่อของศูนย์ศิลปะนี้ มีที่มาจากทาเลที่ต้ งั ซึ่ งอยู่ภายในท่าเรื อรับส่ งหมายเลขสองของเมืองเกาสง
สถานที่แห่งนี้เหมาะสาหรับใช้เป็ นพื้นที่แสดงนิ ทรรศการศิลปะทุกรู ปแบบ ทั้งยังเป็ นพื้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของ
ชาวเมืองในชุมชนย่านนี้ และเป็ นตลาดนัดศิลปะสาหรับวางขายงานศิลปะสร้างสรรค์ต่างๆ อีกด้วย ด้านหนึ่ งเป็ น
เส้นทางจักรยาน สองข้างทางตั้งประดับรู ปปั้ นตุก๊ ตาหน้าตาน่ ารกัขนาดใหญ่ยกั ษ์จานวนมาก ระหว่างที่ขี่จกั รยาน
สามารถมองเห็นตึก 85 แห่งเมืองเกาสงได้จากระยะไกล เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยีย่ มมากแห่งหนึ่งของเกาสง
 อิสระอาหารที่ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ
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วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

เพื่อไม่ ให้ เป็ นการเสี ย เวลาอันมีค่าของท่ าน อิสระอาหารค่าและชอปปิ้ งที่ลิ่วเหอไนท์ มาร์ เก็ต มี อาหารเลิศรส
หลากหลาย สามารถหารับประทานได้ที่ตลาดลิ่วเหอ แห่ งนี้ ที่น้ ี มีท้ งั สะเต๊ก ซุปปลา และก๋ วยเตี๋ยวพื้นเมือง ซึ่ งมี
ราคาไม่แพง อาหารปลาทะเลย่างที่ข้ นึ ชื่อ สามารถหาซื้อได้ในตลาดแห่งนี้
พักที่ : Holiday Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
เกาสง – ทะเลสาบดอกบัว – GERMANUIM – ร้ านพายสัปปะรด - สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ ทะเลสาบดอกบัว ตั้งอยูใ่ นเขต จัว่ อิ๋งของเมืองเกาสง เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ สถานที่แห่ งนี้ ราย
ล้อมด้วยวัดวิหารอันศักดิ์สิทธิจานวนถึง 20 กว่าแห่ ง ทั้งยังมีวดั แห่ งหนึ่ งที่ประดิษฐานรู ปบูชากลางน้ าขนาดใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ในเดือนตุลาคมของทุกปี จะมีการแสดง “ราชสี ห์พ่นเพลิง”ใน “เทศ
กาลวัน่ เหนี ยนแห่ งทะเลสาบดอกบัว”ดึงดู ดนักท่อ งเที่ยวจานวนมากให้เดิ นทางมายังที่แห่ งนี้ ทาให้ทะเลสาบ
ดอกบัวกลายเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมโบราณและความเลื่อมใสศรัทธา
 บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร

นาท่านสู่ ศูนย์ GERMANUIM แหล่งผลิต สินค้าที่ทาจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่ไอออนลบ
ส่งผลดีต่อผูส้ วมใส่ อาทิเช่น ทาให้เลือดลมไหลเวียนดีข้ นึ เพิม่ พละกาลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็ นต้น โดย
เป็ นสินค้ายอดนิยมที่แพร่ หลายในหลายๆประเทศทัว่ เอเชีย และต่อด้วย ช้ อปปิ้ งเค้กพายสั ปปะรด ของฝากขึ้นชื่อ
ของไต้หวันที่เป็ นสัญลักษณ์ของไต้หวันไปแล้ว สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่เมืองเกาสง เมืองใหญ่ทาง
ตอนใต้ของไต้หวัน
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเกาสง
15.20 น.
เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE  เที่ยวบินที่ TG2689
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ องบิน)
17.50 น.
ถึงท่ าอากาศสุ วรรณภูมิ ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

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

อั ตราค่าบริการ ปี 61
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ช่วงการเดินทาง

ผู ใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุ ต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู ใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุ ต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู ใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุ ต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู ใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิม่

18-21 ม.ค. 61

23,900

23,900

23,900

23,900

5,000

8-11 ก.พ. 61

23,900

23,900

23,900

23,900

5,000

15-18 มี.ค. 61

23,900

23,900

23,900

23,900

5,000

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ
้ าจมีการเปลีย
่ นแปลงหรือสล ับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ
้ ริษ ัทฯขอสงวน
ิ ธิใ์ นการเปลีย
สท
่ นแปลงราคาตามภาษีนา้ ม ันของสายการบินหากมีการเรียกเก็ บเพิม
่ เติมจากสายการบิน

อัตรานีร้ วม
 ค่าตั๋วเครือ่ งบิน เดินทางไป – กลับ พร ้อมภาษี สนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าทีพ
่ ักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 ค่าพาหนะนาเทีย
่ วตามสถานทีต
่ า่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครือ
่ งดืม
่ ทุกมือ
้ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางน้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
ี และหัวหน ้าทัวร์ นาเทีย
 ค่ามัคคุเทศก์มอ
ื อาชพ
่ วและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประก ันอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทัง้ นี้ยอ
่ มอยูใ่ นข ้อจากัดที่
ี
มี การตกลงไว ้กับบริษัทประกันชวต
ิ *
อ ัตรานีไ้ ม่รวม
 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

เงื่อนไขการสารองที่น่งั
 กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมชาระค่าทัวร์ 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้ อมสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต
 พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจาหน่ายได้ เลยค่ะ 
การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
ยกเว้ นมัดจา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
* บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
* บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ ายการสูญหาย ความล่าช้ าหรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
http://www.chinaprotour.com/ (SM) ST17 ไต้หวัน เกาสง SUPERWOW 4 วัน 3 คืน (TG)

4

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaproto
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ ชาระ ไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
* บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี ้คิดตามราคาภาษีเครื่ องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึง่ หากมีการปรับราคาสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาขึ ้นตามจริ ง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลีย่ นแปลง การบริ การจากสาย
การบิน บริ ษัทขนส่งหรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริ การนันๆ
้
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ ทางบริ ษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การ
จัดหานี ้ โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า


http://www.chinaprotour.com/ (SM) ST17 ไต้หวัน เกาสง SUPERWOW 4 วัน 3 คืน (TG)

5

