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ทาโรโกะ

เหย่หลิ่ว

อารีซัน

เขิ่นติง

ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- พิพิธภัณฑ์กู้กง - วัดฝอกวงซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านเก้าเผ่า(ชมโชว์+เครื่องเล่น+นั่งกระเช้า) - ช้อป ซีเหมินติง ฝงเจี่ย ซินเจวี่ยเจียง
8 วัน 7 คืน
เดินทางโดยสายการบินไทย สายการบินแห่งชาติของประเทศไทย

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
อาหารพิเศษ..เสี่ยวหลงเปาติ่งไท่ฟงที่ขึ้นชื่อ / อาหารเจประยุกต์/ บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติโนโวเทล
ปลาประธานาธิบดีที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา / สุกี้สไตล์ไต้หวัน/ ข้าวมันไก่งวง/อาหารไทย/
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น / พระกระโดดกาแพง/ ขาปูอลาสก้า

http://www.chinaprotour.com/ (SM) SMSK1 รอบเกาะไต้หวันเลิฟเลิฟ ไทจง - หนานโถว - เจ (TG)

1

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

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

กาหนดการเดินทาง สงกรานต์ 10 - 17 เมษายน 2561
วันแรก

กรุงเทพฯ  สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง -

05.00 น.
07.10 น.
11.50 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน THAI
AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG634
ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง

 บริการอาหารมื้อเที่ยง อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ณ โรงแรมโนโวเทล

ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองไทเป แล้ว นําท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กง
อยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ําค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมด
ซึ่งประเมินค่ามิได้ และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ําค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งนี้มี ประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ําค่าหายากเช่น หยกผัก กาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับ
ประจําตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ

จากนั้นนําท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองใหญ่อันดับที่

3 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ปัจจุบันเมืองไทจง เป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจ
และการคมนาคมและในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของ และนอกจากนี้ เมืองไทจงยัง
เป็นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรียบร้อย จนได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวันอีกด้วย
เย็น

 บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปาติ่งไท่ฟง
หลังอาหารนําท่านสู่  ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต  ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้
อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคา
ถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน

พักที่ : TAICHUNG LAILAI HOTEL ระดับ 4 ดาว http://www.lailaihotel.com.tw/ หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง

ไทจง – หนานโถว –หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์)+ นั่งกระเช้า –
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เจียอี้

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ หนานโถว แล้วนําท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ใหม่ล่าสุดข้ามภูเขาสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
 ท่านจะได้ชมโชว์ระบําพื้นเมืองโชว์วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆบนเกาะไต้หวันจากนั้นนําท่านนั่ง
กระเช้าลอยฟ้าสู่โซนสวนสนุกอันทันสมัยที่มีเครื่องเล่นหลากหลายให้ท่าน ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ตาม
อัธยาศัย

เที่ยง

 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี

บ่าย

นําท่าน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตัวทะเลสาบมองดู
คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า

“สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ํากับ

บรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นําท่านขึ้นสู่ วัด
พระถังซัมจั๋ง นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965
ได้เวลาอันสมควรนําท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อ
เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมี
มูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้
เย็น

 บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ข้าวมันไก่งวง
พักที่ : DAY BOUTIQUE HOTEL 4 ดาว http://www.dayhotel.com.tw/ หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เจียอี้

เช้า

อุทยานเขาอารีซัน

เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง

 บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาอารีซัน ระหว่างทางชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามสองข้างทางของต้นไม้ใหญ่เขียว
ขจี เข้าชม อุทยานแห่งชาติเขาอารีซัน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควร
พลาดนําท่านเที่ยวชมธรรมชาติ บนเทือกเขาอารีซัน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่า 3,
000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นํา
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สายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มี
ความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ระหว่างทางนําท่านแวะชิมชาอูหลงขนานแท้จาก
ยอดเขาอารีซัน ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหารบนอารีซัน
แล้วนําท่านมุ่งหน้าสู่เมืองเกาสง จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง ย่านช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง แหล่งช้อปปิ้ง ของเมือง
เกาสง อิสระท่าน ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นวัยรุ่นมากมายตามอัธยาศัย
ค่ํา

 บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : CITY SUITES KAOSIUNG CHENAI 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://www.citysuites.com.tw/zh-tw

วันที่สี่
เช้า

เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) - E-DA WORLD (รวมบัตร
เครื่องเล่น) + SHOPPING OUTLET MALL
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม  เจดีย์มังกรเสือ  (Dragon Tiger Tower) มีรูปปั้นมังกรและเสือคํารามขนาดใหญ่ตั้งอยู่อย่างเด่น
สะดุดตา โดยที่ทางเข้าจะเป็นรูปปากมังกร และทางออกจะเป็นรูปของปากเสือ ชาวท้องถิ่ นเชื่อกันว่า หากใครที่เดิน
ลอดปากของมังกรหิน และเดินออกจากปากของเสือจะเปลี่ยนความโชคร้ายกลายเป็นความโชคดี นอกจากนี้ท่านยัง
สามารถขึ้นชมวิวด้านบนของเจดีย์ ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามมาก
ทีเดียว แล้วนําท่านเดินทางสู่  วัดฝอกวงซัน  วัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน นําท่านสักการะพุทธสถาน
อกวงชัน วัด แห่งนี้มี ชื่อเสียงมากในไต้หวัน โดยเฉพาะการประกอบธรรม วัดแห่งนี้ยังมีอ าณาเขตกว้างขวางปก
คลุมภูเขาทั้งลูก นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแล้วภายในตัววัดยังมี การก่อสร้างโบสถ์ที่สวยงาม และรูปปั้ นพระ
อรหันต์หลายร้อยองค์ นําท่านชม อนุสรณ์พระพุทธเจ้า สร้างตามรูปแบบพุทธคยา ของอินเดีย

เที่ยง

 บริการอาหารมื้อเที่ยง อาหารพิเศษ อาหารเจประยุกต์
เดินทางเข้าสู่  อาณาจักร EDA WORLD สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัย บนเนื้อ
ที่กว่า8600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123 ร้านค้า , อาคารสแควร์ได้ถูกออกแบบให้เป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน
พร้อมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง, เวทีการแสดงและตลาดนัด , ให้บรรยากาศความคึกคักสนุกสนาน , ภายในถูก
ตกแต่งให้มีความสวยงามทันสมัย, ตัวห้างสรรพสินค้าเป็นสถาปั ตยกรรมสไตล์โมเดิร์คลาสสิก สนุกสุดเหวี่ยงกับ
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เครื่องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิด อาทิเช่น เครื่องเล่นกังหันหมุนที่มีความสูงจากพื้น 55 เมตร , เรือเหาะสูง 33
เมตร , อีกทั้งมีรถไฟเหาะรูปตัวUแห่งเดียวในเอเซีย , ซึ่งจะทําให้คุณได้สัมผัสความเสียวและความตื่นเต้นบนกลาง
อากาศ อย่างไม่รู้ลืม หรือ ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งก็มี โซน OUT LET MALL ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินค้า
แบรนด์ดังชั้นนําของโลก, เพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการช๊อปสินค้ากับส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื้นที่
กว่า 58,000 ตารางเมตร รวบรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์ดั งกว่า 300 แบรนด์ , อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY,
Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้ซื้อสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษ
สุดๆ ....
อิสระให้ทุกท่านเลือกกิจกรรมที่ชอบสนุกกันอย่างเต็มที่ภายในอาณาจักร E-DAWORLD
เย็น

 บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ อาหารไทย
นําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : CITY SUITES KAOSIUNG CHENAI 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://www.citysuites.com.tw/zh-tw

วันที่ห้า

เกาสง
อุทยานเขิ่นติง
ไถตง

หมาวปี้โถว

ประภาคารเอ๋อหลวนปี้

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติ “เขิ่นติง” เป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นที่นิยม ตั้งอยู่ทางใต้สุดของไต้หวัน ภูมิทัศน์ของที่นี่
เป็นหาดทราย และภูเขากับทุ่งหญ้าที่สวยงาม เขิ่นติงมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจอีกหลายแห่งที่คุณสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินและชื่นชมกับความงามของธรรมชาติ เป็นอีก แห่งที่คุณ
สามารถเพลิดเพลินความสวยงามท้องทะเลชื่นชมทัศนียภาพเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนําท่านแวะชม  หมาวปี้
โถว  ห่างจากหาดทรายสีขาวประมาณ 3.5 กม. บริเวณนี้มีหน้าผารูปร่าง คล้าย แมวนั่งยองๆ จึงได้ชื่อ หมาวปี้โถว ภูมิ
ประเทศชายฝั่งทะเลทั่วไปถูกกัดเซาะจากคลื่นและลม ทําให้เกิดการกัดกร่อนของหน้าผา และ ถ้ําต่างๆเกิดเป็นรูปทรงที่
แปลกตา อิสระเก็บภาพความประทับใจ พร้อมรับลมชมวิวทะเลตามอัธยาศัย
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
แล้วนําท่านเยี่ยมชม  ประภาคาร “เอ๋อหลวนปี้”  E luan bi ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ “เขิ่นติง” เป็นประภาคารมี
ชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ประภาคารที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและช่องแคบไต้หวัน ซึ่งมีทัศนียภาพที่
สวยงาม. ประภาคาร “เอ๋อหลวนปี้” ได้ฉายาว่า "แสงของเอเชียตะวันออก" เพราะมันคือประภาคารมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดในหมู่กระโจมไฟของไต้หวัน และยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนจุดใต้สุดของไต้หวันอีกด้วย จากนั้นนําท่านเดินทาง
สู่เมืองไถตง
เย็น  บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
นําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : CENTURY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://www.honeymoon.com.tw/m03-zhiben/index.html

วันที่หก

ไถตง ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว - สายน้ําไหลย้อน Monument marking the Tropic of
Cancer
สือทีผิง
ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่  ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว  ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของเมืองไถตง จุดท่องเที่ยวทางใต้เนื่องจากภูมิ
ประเทศและประเภทหินนั้นมีลักษณะแปลกๆที่เกิดจากการกั ดเซาะมานานจากเกรียวคลื่น ที่มีลักษณะคล้ายกันกับเหย่
หลิ่ว จึงเรียกว่า "ลิตเติ้ล Yehliu." ที่นี่มีแนวปะการังขนาดใหญ่ ,หินซ้อน และภูมิทัศน์ทางทะเลเป็นที่น่าประทับใจ ใน
วันที่สภาพอากาศที่ดีท่านสามารถมองจากจุดชมวิว เห็นเกาะสีเขียวได้ชัดเจนเป็นระยะทางไกลถึง 32 กิโลเมตร การก่อ
ตัวของภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นสถานที่ที่ดีสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ แล้วพาท่านไปชม สายน้ําไหลย้อน
ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติของกระแสน้ําที่ไหลขึ้นทวนทิศทางกับแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อให้ท่านได้ค้นหา
คําตอบความลึกลับของธรรมชาติแห่งนี้ จากนั้นนําท่านสู่  Monument marking the Tropic of Cancer จาก
ทั้งหมดมี 9 แห่งในโลก ซึ่ง 3 แห่ง อยู่ในไต้หวัน และสองแห่งนั้นอยู่ที่ฮวาเหลียน เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดง
จุดที่เส้น Tropic of Cancer พาดผ่านไต้หวัน ซึ่งจากที่นี่ท่านสามารถมองไปถึงชายฝั่งทะเลได้อีกด้วย
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
แล้วนําท่าน แวะชมทัศนียภาพ ณ สือ ที ผิง ( Shihtiping) จุดชมวิวในฮัวเหลียนมณฑลทางตอนใต้ ภูมิทัศน์ที่มี
หินขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากการซัดสาดของคลื่นทะเลทําให้เกิดเป็นรูปทรงคล้ายขั้นบันได จึงได้ชื่อว่า สือที
ผิง พื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่เรียบชายฝั่งทะเล ในภูมิประเทศที่น้ําทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดี แนวปะการัง , หน้า
ผาทะเล ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สือ ที ผิง มีชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์, ความหลากหลายของสาหร่ายทะเล, และสัตว์ทะเลอื่น
ๆ ที่ทําให้ สือ ที ผิง มีนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม นําท่านแวะชมทัศนียภาพและเก็บภาพตามอัธยาศัย เป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
จากนั้นนํา ท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ฮวาเลียน นํา ท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาติไ ท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มี
เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว เป็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจนั ก ท่ อ งเที่ ย วเช่ น กั น เส้ น ทางจากเที ย นเสี ย งจนถึ ง ทาโรโกะถื อ เป็ น เส้ น ทาง
ประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว ระหว่างทางผ่านชมจุดชมวิวที่น่าประทับใจใน
อุทยานฯ บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ
http://www.chinaprotour.com/ (SM) SMSK1 รอบเกาะไต้หวันเลิฟเลิฟ ไทจง - หนานโถว - เจ (TG)

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

ค่ํา

เกาะไต้หวัน และแวะชมน้ําตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อ น
สวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ําตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลําธารลี่อู เดิมเป็นถนนสายเก่าสําหรับ
คมนาคม ปั จจุบัน เปิ ดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลีย บริมหุบเขาให้นัก ท่องเที่ย ว สามารถสํารวจความงามของ
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเที ยนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่า
คล้ายเป็น หมู่บ้านกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม
 บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
นําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ : AZURE HOTEL HUALIAN
วันที่เจ็ด

เช้า

ฮวาเลียน

ระดับ 4 ดาว http://www.azurehotel.com.tw/ หรือเทียบเท่า

นั่งรถไฟด่วน - ไทเป

- เหย่หลิ่ว – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ําแร่

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเปโดยรถไฟด่วน ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองข้างทางถึงไทเป

เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สลัดกุ้งมังกร
แล้วนําท่านเดินทางสู่  อุทยานเหย่หลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วย
โขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัด
กร่อนของน้ําทะเล และ ลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมี ชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระ
เก็บภาพความประทับใจตาม แล้วนําท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง  ซีเหมินติง  (สยามสแคว์แห่งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้า
หลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย เชิญชวนให้ลอง น้ํามะระปั่นของที่นี่ ชาไข่มุก กุนเชี ยง
ไต้หวันและอื่นๆ อีกทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสําอางแบรนต่าง ๆ มากมาย
เย็น

 บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ พระกระโดดกําแพง ,ขาปูอลาสก้า
พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว
http://www.ntphotel.com/e_index.html หรือเทียบเท่า
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพักของท่าน
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

วันที่แปด
เช้า

ไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) – สนามบินเถาหยวน  กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่ง งของโลก มีความสูง
ถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการ
ป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เคยเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นําท่าน
ขึ้นชั้นจุดชมวิวชั้น 89 เพื่อชมทัศนียภาพเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนํา
ท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้ง สินค้าแบร์นเนมชั้นนํา
บริการอาหารกลางวัน HAMBURGER+COKE (บนรถ)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

เที่ยง
14.15 น.
17.00 น.

เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

TG633



**หมายเหตุ** รายการทัวร์นี้มีแวะร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ3ร้าน คือ ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP
อัตราค่าบริการ ปี 61
ช่วงการเดินทาง

10-17 เม.ย.61
(สงกรานต์)

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

50,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

50,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

50,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

49,900

พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

13,000

หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน
*** 20 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นบริการคะ
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 7 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
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 ค่าอาหาร และเครื่องดืม
่ ทุกมือ
้ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
 ค่ามัคคุเทศก์มอ
ื อาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มี การ
ตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *
เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2018 
ยกเว้นวีซ่าสําหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30วัน
พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้เลยค่ะ
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้า) (=1,200 TWD/ลูกค้า)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
, ค่าซัก รีด ฯลฯ

เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระค่ามัดจํา 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสําเนาหน้าพาสปอร์ต
 ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้เลยค่ะ

การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
* บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
การ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่
จะปรับราคาขึ้นตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
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* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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