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พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป101ที่เคยสูงที่สุดในโลก
ชมของล้้าค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไหว้พระขอพรทีว่ ดั เหวินอู่
ช้อปซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เล่นเครื่องเล่น+ชมโชว์วัฒนธรรมที่เก้าเผ่า
ถ่ายรูปสวยๆที่หมูบ่ ้านสายรุ้ง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
อาบน้้าแร่ห้องส่วนตัว
4 วัน 3 คืน

อาหารพิเศษ สุกี้สตู รไต้หวัน พร้อมน้้าจิม้ รสเด็ด , สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ตส์ ลัดบาร์ ,
ปลาประธานาธิบดี ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา , พระกระโดดก้าแพง , ขาปูอลาสก้า , เสี่ยวหลงเปา

เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติ ไต้หวันเครื่องลาใหม่ กัปตันเก่าประสบการณ์สูง ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย
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ก้าหนดการเดินทาง สงกรานต์ 14 - 17 เมษายน 2561
วันแรก

กรุงเทพฯ

06.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA
AIRLINE เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI838 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
 บริการอาหารมื้อเที่ยง SANDWICH+ชานมไข่มุก (บนรถ)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เพื่อนาท่านเข้าพักบนเขา ชิงจิ้ง
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

08.35 น.
13.15 น.
เที่ยง
ค่า

ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ชิงจิ้ง

พักที่ : FLORENCE RESORT VILLA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า https://www.florance.com.tw/
*หมายเหตุ*
- ในคืนนี้ ขอให้ทุกท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กสาหรับใส่สัมภาระ เพื่อค้างคืนบนเขาชิงจิ้ง 1 คืน
ส่วนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะอยู่บนรถบัสค่ะ

วันที่สอง
เช้า

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (ชมโชว์ตัดขนแกะ)

ไทจง– หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม ฟาร์มชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์น้อย สถานที่ที่ท่านสามารถสัมผัสกับรรยากาศแบบ
สวิตเซอร์แลนด์ ในเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่บริเวณ เขตอุทยานแห่งชาติเขาไตร ซึ่งมีความสูงจากระดับน้าทะเลถึง
1,750 เมตร สถานที่ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงแกะขนาดใหญ่ สัมผัสถึงความน่ารักของแกะขนปุยนุ่นสีขาว สนุกกับการ
ป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
อิสระให้ท่านเพลิดเพลิดกับธรรมชาติที่แสนสวยงามสูดโอโซนแสนบริสุทธิ์ ตามอัธยาศัย

เที่ยง

 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
แล้วนาท่านเดินทางสู่เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสาคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลาง
การเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง เดิมถูกสร้างขึ้นในช่วง
ระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสาหรับทหาร แต่จบลงด้วยการตั้งเป็นถิ่นฐานถาวรของ
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ค่า

ทหารเหล่านั้น หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบื่อมาสักระยะ ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็น
จุดเด่นสาหรับการท่องเที่ยวของเมืองไทจงไปแล้ว โดยชื่อเสียงของหมู่บ้านสายรุ้งแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ หวง
หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่
สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขต
หมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์ และรายการอื่น ๆ เช่นนก,
กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน
จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระ
กับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่า
เมืองไทยแน่นอน
พักที่ : TAICHUNG LAILAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.lailaihotel.com.tw/

วันที่สาม

ไทจง
หนานโถว - วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง
(พระถังซัมจั๋ง) – หมู่บา้ นวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า(เล่นเครื่องเล่น+ชมโชว์+นั่งกระเช้า
ชมวิว) – ไทเป – อาบน้าแร่

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เพื่อนาท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึง
ศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้า
วัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนาท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการ
กล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก
เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจาก
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้าสู่ยอดเขาที่นับ
จากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ
ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทาให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของ
นามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ากับบรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติ
ที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นาท่านขึ้นสู่วัดเสวียนกวง นมัสการอัฐิของ พระถังซามจั๋ง ที่ได้
อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
นาท่านชม  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ท่านจะได้ชมโชว์ระบาพื้นเมืองโชว์วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิม
ต่างๆบนเกาะไต้หวัน จากนั้นนาท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่โซนสวนสนุกอันทันสมัยที่มีเครื่องเล่นหลากหลายให้

เที่ยง
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ท่าน ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนาท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุดข้ามภูเขาสู่
ทะเลสาบสุริยันจันทรา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนราม่า ให้ท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจที่แสนสวยงามตาม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป
ค่่า

 บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ พระกระโดดกาแพง, ขาปูอลาสก้า
พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL 4 ดาว http://www.ntphotel.com/e_index.html หรือเทียบเท่า
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพักของท่าน

วันที่สี่

พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิว
ชั้น 89) – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้าค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้ และเป็น
พิพิธภัณฑ์ ที่มีการจัดแสดงของล้าค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า
5,000 ปี ชมของล้าค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจาตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้าง
แกะสลัก ฯลฯ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มี
ลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทาให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนาท่านสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร
สร้า งขึ้ นโดยหลัก วิศ วกรรมชั้ นเยี่ ย มสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกั น
วินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เคยเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นาท่านขึ้นตึก
ชมทัศนียภาพเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนาท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่
ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนเนมชั้นนา
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)  อิสระท่านช้อปปิ้ง
สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย

เย็น

 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็กไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์
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22.05 น.
00.50+1 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI837(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


**หมายเหตุ** รายการทัวร์นี้มีแวะร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ 2 ร้าน คือ ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด

อัตราค่าบริการ ปี2561
ช่วงการเดินทาง

14 - 17 เม.ย.61

(สงกรานต์)

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 11ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ากว่า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

จ่ายเพิม

34,900

34,900

34,900

33,900

6,500

พักเดียว

หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมจากสายการบิน

*** 20 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นบริการคะ
อัตรานี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้าํ หนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
 ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี การตกลงไว้
กับบริษัทประกันชีวต
ิ *

เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2018 
ยกเว้นวีซ่าสําหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30วัน
พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้เลยค่ะ
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าวีซา
่ ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และภาษีหก
ั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทก
ุ ชนิด
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้า) (=600 TWD/ลูกค้า)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดืม
่ สัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
, ค่าซัก รีด ฯลฯ
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระค่ามัดจํา 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสําเนาหน้าพาสปอร์ต
 ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้เลยค่ะ
การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่คืนเงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
* บริษัทฯ มีสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัตเิ หตุต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ทา่ น
ได้ชาํ ระ ไว้ แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี้คด
ิ ตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา
ขึ้นตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนัน
้ ๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท
่ ี่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้ สิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานทีอ
่ ื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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