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HIGHLIGHT โปรแกรม !!
 เดินทำงโดยสำยกำรบิน THAI VIETJET AIR (VZ) บินตรงสูเ่ มืองไทจง // พักโรงแรม 4+5 ดำว
 ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ ำแห่งนี้มีควำมสูงเป็ นอันดับ 2 ของโลก มีควำมสูงถึง 508 เมตร สร้ำงขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชัน้ เยี่ยม
 ชมอุทยำนเย๋หลิ่ว หรือ อุทยำนธรณี เย๋หลิ่ว มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยำวออกไปในทะเล
 หมู่บำ้ นโบรำณจิ่วเฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตัง้ แต่สมัยกษัตริยก์ วงสวี้ แห่งรำชวงศ์ชิง
 ล่องเรือชมควำมงำมของทะเลสำบสุรยิ นั จันทรำ ซึ่งมีทวิ ทัศน์รำวกับภำพวำดพูก่ นั จีน
 ชมถนนโบรำณตัน้ สุย่ ซึ่งเป็ นตลำดคนเดินริมแม่น้ ำ โดยมีสนิ ค้ำและอำหำรพื้นเมืองหลำกหลำยให้ท่ำนเลือกสรร
 ช้อปปิ้ ง 3 ตลำดดัง ... ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต และ ฝ่ งเจี่ยไนท์มำร์เก็ต

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำท่ำนละ

พักเดี่ยว

วันที่ 16-20 กุมภำพันธ์ 2561 (ตรุษจีน)

20,900 บำท

9,500 บำท

วันศุกร์ ที่ 16 ก.พ. 61 (1)
04.30 น.
07.30 น.
12.15 น.
เที่ยง
บ่าย

สนำมบินสุ วรรณภูมิ – สนำมบินไทจง – ไทเป – อนุสรณ์ สถำนเจียงไคเช็คทำเนียบ
ประธำนำธิบดี (ถ่ ำยรูป) – ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง
(-/L/D)

คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารและสัมภาระให้กบั ทุกท่าน
 เดินทางสู่ เมืองไทจง โดยสำยกำรบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ 3560
(ไม่มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)
ถึง สนำมบินนำนำชำติไทจง ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว ...
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองไทเป ... จากนั้นนาท่านชม อนุสรณ์ สถำนเจีย งไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial
Hall) เป็ นหนึ่ งสัญลักษณ์ ของประเทศไต้หวัน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อ เป็ นการร าลึ กและเทิด ทูนอดี ต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็ นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้าน มีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสี น้ าเงินแบบสถาปั ตยกรรมแบบ
จีน ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูต่ รงกลางของจตุรัสเสรี ภาพ (Freedom Square) มีบนั ไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของ
ท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้ นทาจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิม้ แย้ม
ต่างจากรู ปปั้ นของท่านในที่อื่ นๆ ซึ่ งจะมี ทหารยืนเฝ้ าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กาแพงด้านในหลังจะมี
ข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คา คือ จริ ยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์
ส่ วนที่ช้ ันล่ างของอนุ ส รณ์ สถานจะเป็ นห้อ งจัดแสดงประวัติของอดี ตประธานาธิ บดี เ จียง ไคเชก ซึ่ งจะมี
ภาพถ่ายต่างๆ ข้าวของเครื่ องใช้ส่วนตัวต่างๆ ไปจนถึงรถยนตร์ส่วนตัว และฉากจาลองการทางานของท่าน ไป
จนถึ งเรื่ อ งราวของการพัฒนาไต้หวันในด้านต่างๆให้ชมกันด้วย … ต่อ ไปนาท่านแวะถ่ ายรู ปที่ ทำเนียบ
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ค่า

ประธำนำธิบดี (Presidential Office Building) เป็ นหนึ่งในอาคารเก่าที่โดดเด่นที่สุดของประเทศไต้หวัน สร้าง
ขึ้น ในช่ ว งยุค อาณานิ ค มของญี่ ปุ่นและท าหน้าที่ เป็ นสานัก งานของข้าหลวงใหญ่แ ห่ ง ไต้หวัน ได้รั บการ
ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวญี่ปุ่นนามว่า Uheiji Nagano อาคารสูง 130 เมตร สามารถรองรับคนได้ถึง 2,000 คน
แบ่งออกเป็ นห้องมากกว่า 300 ห้อง และห้องส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้เป็ นห้องที่ทาการ นอกจากนี้ ยงั มี
ห้องโถงและสวนที่สวยงามหลายแห่ งในอาคาร รวมถึงหอคอย 60 เมตร ที่มีความสู งที่สุดในลุ่มน้ าไทเปใน
ขณะนั้น ลักษณะของการออกแบบตามแบบฉบับของสถาปนิกชาวญี่ปุ่นในยุคอาณานิคมของไต้หวัน อาทิ ซุ้ม
ที่ หัน หน้ า ไปทางทิ ศ ตะวัน ออก เป็ นการออกแบบโดยการผสมผสานสถาปั ต ยกรรมของยุโ รปดั้ง เดิ ม
(Renaissance, Baroque และ Neo-Classical) และถือเป็ นผลงานชิ้นเอกที่ดีที่สุดในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน
... จนได้เวลาอันควร นาท่านสู่ ย่ ำนซี เหมินติง (Ximending) เป็ นย่านช้อปปิ้ งของวัยรุ่ นที่มีชื่อ เสี ยงมากที่สุด
ของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่ งไทเป ซึ่ งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของวัยรุ่ นชื่อดังอยูท่ ี่มหานครโตเกียวประเทศ
ญี่ปุ่น เป็ นแหล่งกาเนิ ดของแฟชัน่ ของหนุ่ มสาวชาวไต้หวัน ย่านซี เหมิ นติงเริ่ มขึ้นในยุคที่ไต้หวันอยูภ่ ายใต้
อาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงปี ค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จน
ปั จจุบนั ที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขนมต่างๆมาเปิ ดกันมากมาย มีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลาย
ประเภทโดยเฉพาะแฟชัน่ จากญี่ปุ่น มีตรอก ซอก ซอยเยอะแยะให้เดินเล่นไปได้เรื่ อยๆ เพลินๆ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (พระกระโดดกาแพง)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั  พักที่ HAPPINESS INN HOTEL 4* หรื อระดับเทียบเท่า

วันเสำร์ ที่ 17 ก.พ. 61 (2)
เช้า

ร้ ำนพำยสั บปะรด – อุทยำนเย่ หลิว – หมู่บ้ำนโบรำณจิว่ เฟิ่ น – ช้ อปปิ้ งซื่อหลินไนท์
มำร์ เก็ต
(B/L/-)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเลือกซื้ อของฝาก ขนมยอดนิ ยมของไต้หวันที่ ร้ ำนพำยสั บปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ด
ทอด เป็ นต้น) ... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยำนธรณีเย่ หลิว (Yehliu Geopark) หนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนื อสุ ดของเมื องนิ วไทเป (New Taipei City) ด้วยความโดดเด่นทาง
ธรณี วทิ ยากับหินรู ปร่ างแปลกตา ซึ่ งภูมิทศั น์หินของเย่หลิวถือเป็ นหนึ่ งในสิ่ งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดใน
โลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็วา่ ได้ พื้นที่ของอุทยานเย่หลิวมีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร
มีอายุยาวนานนับล้านปี เป็ นแนวหิ นปูนเกิดจากการเคลื่อนตัวทางธรณี วิทยาจากเทือกเขา Datun และอิทธิพล
ของคลื่นลมทะเลทาให้เกิดการผุกร่ อนเปลี่ยนแปลงเป็ นรู ปร่ างในลักษณะแปลกตาแตกต่างกันออกไป นับเป็ น
ภูมิทศั น์ทางธรณี วิทยาที่หาได้ยากและสวยงามเป็ นอย่างยิง่ และจากความแปลกตานี้ เองที่ทาให้อุทยานเย่หลิ ว
กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบวกกับความช่างจินตนาการที่มีการเปรี ยบเทียบลักษณะของหิ นแต่ละชิ้น
กับรู ปทรงต่างๆ ของผูค้ น อาทิ หิ นรองเท้านางฟ้ า, หิ นทะเลเทียน, หิ นช้าง, หิ นไอศกรี ม, หิ นเศียรเจ้าหญิงและ
อื่นๆ อีกมากมาย และที่เป็ นไฮไลท์และมีนกั ท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรู ปด้วยมากที่สุดคือ หิ นเศียรราชินิ ซึ่ งรอให้
คุณไปพิสูจน์ดว้ ยตาตัวเอง
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เที่ยง
บ่าย

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ หมูบ
่ า้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น เป็ นถนนท่องเทีย
่ วหลักอยู่ทย
ี่ า่ นเมือง
เก่าโดยสองข ้างทางจะเต็มไปด ้วยร ้านค ้าท ้องถิน
่ ในบรรยากาศบ ้านเรือน
่ โรงน้ าชา ร ้านขายของทีร่ ะลึก ร ้านขายขนมและ
และอาคารเก่าๆ เชน
่ บัวลอยเผือ ก
อาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิว่ เฟิ่ น เชน
ิ้ ปลาสูต รโบราณ และโรตีส ายไหม โดยจะมีก ารประดับ โคมไฟส ี
ลูก ช น
ั และขัน
แดงอยูท
่ ด
ี่ ้านบนถนนทีเ่ ป็ นทางลาดชน
้ บันไดด ้วย ซงึ่ ในโซนนี้เอง
ทีจ
่ ะเห็ นโรงน้ าชาทีเ่ ป็ นอาคารไม ้ตัง้ เรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนกับใน
รูปภาพทีส
่ วยงามจนเป็ นแรงบันดาลใจให ้กับภาพยนตร์ Animation เรื่องดัง
จากค่าย Studio Ghibli เรือ
่ ง Spirited Away ... จากนั น
้ นาท่านเดินทางสู่ ตลาด
ื่ หลิน (Shilin Night Market) เป็ นหนึ่ง ในตลาดไนท์ม าร์เ ก็ ต ที่มี
กลางคืน ซ อ
ื่ เสย
ี งมากทีส
ชอ
่ ุดของเมือ งไทเป โดยจะแบ่งออกเป็ น 2 โซนหลักๆ คือ
โซนตลาดในอาคารเก่าซ งึ่ มัก จะเป็ นร ้านอาหารและขนมมีทัง้ แบบแผง
ลอยและทีเ่ ป็ นร ้านเล็กๆ เกือบ 500 ร ้านค ้า ทีเ่ น ้นขายอาหารแบบท ้องถิน
่
่ ปลามึกย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ข ้าว
ของไต ้หวันสไตล์ Street Food ต่างๆ เชน
ขาหมู, และชาไต ้หวันต่างๆ เป็ นต ้น และอีกโซนทีเ่ ป็ นตรอกซอกซอยแยก
ย่อ ยรอบๆอาคารตลาดนี้อ ีกมาก ซงึ่ จะขายของผสมกันไปทัง้ ร ้านอาหาร
ื้ ผ ้า กระเป๋ า รองเท ้า เครือ
คาเฟ่ ร ้านขายของเล่น ของฝาก เสอ
่ งสาอาง
้ ก ของทีร่ ะลึก โรงภาพยนตร์ ร ้านคาราโอเกะ และ
เครือ
่ งประดับ ของใชเด็
อืน
่ ๆ ทัง้ เป็ นแบรนด์นานาชาติและร ้านท ้องถิน
่
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั  พักที่ HAPPINESS INN HOTEL 4* หรื อระดับเทียบเท่า

วันอำทิตย์ ที่ 18 ก.พ. 61 (3) ร้ ำนเครื่องสำอำง – ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ ำขึน้ ตึก) – อนุสรณ์ วรี ชน –
ถนนโบรำณตั้นสุ่ ย – สะพำนแห่ งควำมรัก – ร้ ำนสร้ อยสุ ขภำพ
(B/L/D)
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

http://www.chinaprotour.com/ (TM) ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา 5 วัน 4 คืน (VZ)
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

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

เที่ยง
บ่าย

ค่า

นาท่านแวะชม ร้ ำนเครื่ องสำอำง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่ องสาอางชื่อดังของไต้หวันมากมายหลาย
แบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็ นของฝากแก่คนทางบ้านได้ … จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่า
ขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) เป็ นหนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็ นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็ นอันดับ
2 ของโลก (ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) มีความสูงมากถึง 508 เมตร เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อ
มาเยือนไทเป ขนาดที่มีสถานี รถไฟใต้ดินเป็ นของตัวเอง มีท้ งั หมด 101 ชั้นตามชื่อ และชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ที่
ชั้น 1-5 จะเป็ นส่ วนของห้างสรรพสิ นค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ โดยที่ช้ นั 5 จะมี
เคาน์เตอร์ขายตัว๋ สาหรับขึ้นลิ ฟท์ไปยังจุดชมวิวที่ช้ นั 89 ที่เรี ยกว่า Taipei 101 Observatory ซึ่ งเป็ นลิฟท์ที่
ได้รับการลงเป็ นสถิติว่าเร็ วที่สุดในโลกโดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด (Guinness Book World Records) ที่
ความเร็ ว 1010 เมตรต่อนาที โดยภายในลิ ฟท์จะมีหน้าจอที่เพดานลิฟท์ทาเหมือ นว่าเรากาลังพุ่งออกไปใน
อวกาศให้ชมระหว่างอยูใ่ นลิฟท์ดว้ ย ใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีก็ข้ นึ มาถึงชั้น 89 ซึ่งเป็ นชั้นชมวิวกว้างๆอยูใ่ นอาคาร
จากนี้ จะมีบนั ไดให้เดินขึ้นไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งที่ช้ นั 91 ได้ด้วย และสามารถเดินลงที่ช้ นั 88 เพื่อไปดู
ลูกตุม้ ยักษ์ Wind Damper ที่ช่วยเรื่ องการทรงตัวของตึกเมื่อรับมือกับแผ่นดินไหวและลมพายุ ... ต่อไปนาท่าน
สู่ อนุสรณ์สถำนวีรชนจงเลี่ยฉือ เป็ นอนุสรณ์สถานการปฏิวตั ิแห่งชาติ สร้างขึ้นเพื่อสักการะดวงวิญญาณของ
ทหารจานวน 330,000 คน เสี ยสละชี วิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น และสงครามกลางเมือ งของประเทศจีน
แหล่งเรี ยนรู ้สาคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไต้หวัน มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่ยงิ่ ใหญ่และงดงาม
คล้ายกับพระราชวัง Taihe Dian ในกรุ งปั กกิ่ง ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และยังเป็ นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณที่
กล้าหาญของผูเ้ สียสละ อีกจุดหนึ่ งที่เป็ นจุดไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งนี้ คือการเดินสับเปลี่ยนเวนยาม
ทุกๆชัว่ โมงโดยทหารที่จะแต่งเครื่ องแบบเต็มยศ นับเป็ นที่ดึงดูดความสนใจสาหรับนักท่องเที่ยวอย่างมาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองตั้นสุ่ ย ซึ่ งถือ เป็ นเมืองประวัติศาสตร์ ที่เป็ นท่าแห่ งแรกทางตอนเหนื อของไต้หวัน ...
เดินทางไปยัง ถนนเก่ ำตั้นสุ่ ย บรรยากาศถนนเก่าริ มแม่น้ าตั้นสุ่ยที่มีสินค้าพื้นเมือง ของทานเล่นต่างๆ มากมาย
จนทาให้ต้ นั สุ่ ยเป็ นอี กแหล่ งท่อ งเที่ยวหนึ่ งของชาวไต้หวันที่มักจะมาเดิ นเล่ น และใช้เวลาในวันหยุดสุ ด
สัปดาห์กบั ครอบครัวและคู่รัก อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย ... ต่อไปนา
ท่านชม สะพำนแห่ งควำมรั กตั้นสุ ย (Tamsui Lover’s Bridge) เป็ นสะพานสาหรับเดินเท้าทอดยาวเหนื อน้ า
ทะเลที่ปากแม่น้ าจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงทั้งในแง่ของจุดชมวิวขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดและสาหรับคู่รัก
ที่มกั จะมาทากิจกรรมร่ วมกัน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและยังเป็ นส่ วนหนึ่ งของท่าเทียบเรื อชาวประมงตั้นสุ ย
(Tamsui Fisherman’s Wharf) … จากนั้นนาท่านแวะชม ศูนย์ สร้ อยสุ ขภำพ (เจอมำเนี่ยม) ที่เป็ นเครื่ องประดับ
เพือ่ สุขภาพ มีท้งั แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้ องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดใน
ร่ างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่ องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ชาบูสไตล์ไต้หวัน)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั  พักที่ HAPPINESS INN HOTEL 4* หรื อระดับเทียบเท่า

http://www.chinaprotour.com/ (TM) ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา 5 วัน 4 คืน (VZ)

5

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

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

วันจันทร์ ที่ 19 ก.พ. 61 (4)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองหนำนโถว (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชม.) มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไ ม่ มี
ทางออกสู่ทะเล
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ปลาประธานาธิบดี)
นาท่านล่ องเรือทะเลสำบสุ ริยันจันทรำ (Sun Moon Lake) เป็ นทะเลสาบธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ได้รับ
การกล่ า วขานว่า เปรี ย บเสมื อ นสวิสเซอร์ แ ลนด์แ ห่ ง ไต้ห วัน ด้วยความงดงามราวกับ ภาพวาด รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ า สู่ ยอดเขาที่นับจากความสู งระดับ 600-2,000 เมตร มี ความยาว 33
กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดู
คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั จันทรา” ... จากนั้นนาท่านสู่
วัดเหวิ นอู่ หรื อ วั ดกวนอู เป็ นวัด ที่มี ชื่อ เสี ย งและกล่ าวกัน ว่าศักดิ์ สิ ท ธิ์ อี กแห่ ง ของไต้หวัน ภายในเป็ นที่
ประดิษฐานรู ปปั้ นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ เป็ นที่นับถือ
ของชาวจีนและไต้หวัน หน้าวัดมี สิงโตหิ นอ่อ น 2 ตัว ซึ่ งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวันเลยทีเดี ยว ...
ต่อไปนาท่านชิมชำอู่หลง ภูเขาสูงที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน
... ต่อไปนาท่านสู่ ถนนคนเดิน YANAGAWA BLUE WATERFRONT ซึ่ งจะมีประดับไฟ LED บนต้นไม้
สวยงามริ มน้ า โรแมนติกสุดๆ และสามารถเดินไปตลาดกลางคืน ZHONGHUA ได้ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง และ
มีร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกชิม ... จนได้เวลาอันควร นาท่านเดินทางสู่ ตลำดกลำงคืนฟ่ งเจี่ย (Feng
Chia Night Market) เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน อยูท่ ี่เมืองไทชุง (Taichung) มีน่าสนใจ
อยูท่ ี่ความเป็ นท้องถิ่น และของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทาให้ดึงดูด
ทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีอะไรน่าสนใจสาหรับคนทุกเพศทุกวัย ด้วยความที่ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์
เก็ตตั้งอยูใ่ กล้กบั มหาวิทยาลัยฟ่ งเจี่ย จึงมีสินค้าเกี่ยวกับแฟชัน่ และวัยรุ่ น นักเรี ยน นักศึกษาขายในราคาไม่แพง
มากด้วย
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั  พักที่ TEMPUS HOTEL TAICHUNG 5* หรื อระดับเทียบเท่า

วันอังคำรที่ 20 ก.พ. 61 (5)
เช้า

หนำนโถว - ล่องทะเลสำบสุ ริยนั จันทรำ – วัดเหวินอู่ – ชิมชำอู่หลง –
ถนนคนเดิน Yanagawa Blue Waterfront – ฝ่ งเจีย่ ไนท์ มำร์ เก็ต (B/L/-)

โรงละครไทจง – สวนสำธำรณะเมเปิ้ ลแห่ งเมืองไทจง – หมู่บ้ำนสำยรุ้ง – สนำมบิน
ไทจง – สุ วรรณภูมิ
(B/L/-)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านแวะถ่ายรู ป ณ โรงละครแห่ งชำติไทจง ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นนามว่า “โทโย อิโต้” ออกแบบ
โดยมีแนวคิดมาจาก “โพรงถ้ า” และ “หลุมดิน” ซึ่งมีมาแต่ยคุ ดึกดาบรรพ์ของมนุ ษยชาติ จึงเกิดเป็ นอาคารที่มี

http://www.chinaprotour.com/ (TM) ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา 5 วัน 4 คืน (VZ)
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

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

เที่ยง
13.15 น.
16.00 น.

ผนัง ทรงโค้งและอุ โมงค์เ สี ยงที่มี เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัวเพียงหนึ่ งเดี ยวในโลก เนื่ อ งจากมี ค วามยากในการ
ก่อสร้างสูง จึงได้รับการขนานนามจากสื่อมวลชนนานาชาติให้เป็ น “1 ใน 9 แลนด์มาร์กแห่ งโลกยุคใหม่” …
ต่อไปนาท่านสู่ สวนสำธำรณะเมเปิ้ ลแห่ งเมืองไทจง (Taichung Maple Garden Park)โอเอซิ ส สี เขียวกลาง
เมืองไทจง จุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของเมืองไทจง เป็ นสวนสาธารณะที่มีรูปทรงคล้ายตัว U มี
พื้นที่ท้ งั หมด 18 ไร่ มีตน้ ไม้หลากหลายสายพันธ์ร่มรื่ นงดงามท่ามกลางตึกที่หรู หรา นับเป็ นการผสมผสาน
ระหว่างธรรมชาติกบั ความทันสมัยที่ลงตัว ... จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้ำนสำยรุ้ ง หรื อ เรนโบว์ วิลเลจ (Rainbow
Village) เป็ นหมู่ บา้ นเล็กๆแต่ม ากเสน่ ห์ของมหานครไถจง เดิ ม คือ มณฑลไถจง เป็ นมหานครหนึ่ งของ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หมู่บา้ นสายรุ ้ง ถู กสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย
ชั่วคราวสาหรับทหาร แต่จบลงด้ว ยการเป็ นตั้งถิ่ นฐานถาวรของทหารเหล่ านั้น ปั จจุบนั หมู่ บา้ นแห่ งนี้ ได้
กลายเป็ นฮอตสปอตสาหรับการท่องเที่ยวของมหานครไถจงไปแล้ว
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอาหารกล่อง หรื อ บริ การอาหารบนเครื่ อง
... จนได้เวลาอันควร นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำติไทจง
 ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสำยกำรบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ 3561
(ไม่มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)
ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
--------------------------------------------------------------------------------------หมำยเหตุ : โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลีย่ นเพื่อควำมเหมำะสมโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ

ข้อควรระวัง !! ท่านใดที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน/รถทัวร์/รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิม่ ในกรณี ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ )
ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่านกรณี ที่มาไม่ครบคู่)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งและนาเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระของสายการบิน ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณี เสี ยชีวิต วงเงิน ท่าน
ละไม่เกิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด (ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ 1,000 NTD ตลอดทริ ป
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ

กำรชำระเงิน
 บริ ษทั ฯ ขอรับมัดจาในวันจองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งแฟ็ กซ์ใบโอนเงิน และหน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง ส่ ง
ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อพร้อมระบุรายการและวันที่เดินทางให้ชดั เจน เป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่
นัง่ เสร็จสมบูรณ์
 ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทาง 14 วันทาการ หรื อก่อนการออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด

กำรยกเลิก
(ยกเว้นกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจริ งไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่วนได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ยกเว้น !!! กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาล ที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่นEXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มี การคืนเงินมัดจาหรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ

เงือ่ นไขกำรให้ บริกำร
เมื่อท่านตกลงชาระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว
 หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของ
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น และบริ ษทั ฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อ
เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการสารองที่นงั่ บนเครื่ องและ
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โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน+ภาษีน้ ามันของ
สายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 อัตราค่าบริ การนี้เป็ นราคาตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินมีการปรับราคาสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวน
สิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดงั กล่าว และขอสงวนสิ ทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง, ภาษีตวั๋ ทุกชนิ ด
เพิม่ ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง ถ้ากรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรื อบางส่วนให้กบั ท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล, หรื อ กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก อย่างทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อ น
ออกเดินทางแล้ว / ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายอันเนื่ องจากความประมาท ของ
ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ / หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง
หมายเหตุ : ราคาทัวร์น้ ี ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ า ซึ่ งราคาทัวร์ดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่ องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มี
การปรับราคาสู งขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมื อ ง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือ ผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่
และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามันเพิม่ เติมจากราคาที่กาหนดไว้)

http://www.chinaprotour.com/ (TM) ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา 5 วัน 4 คืน (VZ)

9

