WONDERFUL TAIWAN
TAIPEI ALISHAN
ไทเป อาหลีซนั ไทจง เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยนั จันทรา

ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา วัดพระถังซัมจั ๋ง วัดเหวินหวู่
วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง ไทเป เหย่หลิ๋ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บา้ นจิว๋ เฟิ่ น
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้ น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซนั นั ่งรถไฟโบราณ

ป่ าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ ง3ตลาดดัง ฟ่ งเจีย่
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
พักโรงแรม4ดาว ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน
เมนูเลิศ >> ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี สเต็กไต้หวัน
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT
เครื่องแบบ B777-200 ลําใหญ่ 415 ที่นั ่ง นํ้าหนักกระเป๋า 20 KG

วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

09 - 14 พ.ค. 60

25,400

วันแรก

ราคาเด็ก2-6ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม

ไม่มีราคาเด็ก
INF 5,000฿

5,500

ที่นั ่ง

25

สนามบินดอนเมือง

22.30 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโ้ ดยสาร
ระหว่างประเทศ ประตู 6เคาน์เตอร์ 6-7 สายการบิน NOK SCOOT ( XW ) โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว- ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบ
สุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง - วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ชิมชา – ไทจง ฟ่ งเจีย่ ไนท์มาร์เก็ต  เช้า,เทีย่ ง,เย็น

02.15 น. ออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่
XW182
(สายการบินมีบริการจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง ) **ค่าทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารบนเครื่อง
07.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็ น
เกาะที่ มีพื้นที่ เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่า งจากชายฝั ่งด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ราว
78 เกาะ มีกรุง้ ไทเป เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด หลังจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองแล้วนําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (บริการอาหารว่างแบบกล่อง
บนรถ) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็ นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่
สําคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่ าอยูท่ ี่สุดในไต้หวัน
เนื่ องจากเป็ นเมื อ งที่ มี อ ากาศบริ สุ ท ธิ์ จ ากการที่ มี ภู เ ขาสู ง ล้อ มรอบแปดทิ ศ
นอกจากอากาศดีแล้วยังเป็ นแหล่งนํ้ าแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันด้วย นํ าท่าน ล่องเรือ
ชมทะเลสาบสุ ริ ยัน จัน ทรา ซึ่ ง เป็ นทะเลสาบที่ มี ภู เ ขาสลับ ซับ ซ้อ นล้อ มรอบ
ประกอบกับมีทัศนี ยภาพของนํ้ าและภูเขาที่ ส วยงามไม่ว่าจะเป็ นการชมวิวจากที่
ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ ถนนรอบทะเลสาบมี
ความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบ
มองแล้วคล้ายพระอาทิ ตย์และพระจันทร์เสี้ ยวซึ่งเป็ นที่ มาของนามอันไพเราะว่า
สุริยนั จันทรา จากนั้นนําท่านสู่
วัดพระถังซัมจั ๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อญ
ั เชิญมาจากชมพูทวีป
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่าย
นําท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้า
แห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั อยู่
ด้านหน้าวัด ซึ่ งมีมูลค่ าตัว ละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน จากนั้ นนํ าท่ านเดิ นทางสู่
เมืองเจียอี้ ท่านเดินทางสู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ วัดนี้ ได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นศาสน

คํา่

สถานที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกนั และวัดมหายานที่ธิเบต
อีกทั้งยังเป็ นวัดที่มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายฐานยิง
จรวดที่ความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็ นวิศวกรคนเดียวกับผูท้ ี่
ออกแบบตึกไทเป 101 โดยใช้หินแกรนิ ตมาเป็ นโครงสร้างที่แข็งแกร่ง เริ่มก่อสร้าง
ในปี ค.ศ.1990 และเสร็ จ สมบู ร ณ์ ใ นปี ค.ศ. 2001จากแรงศรั ท ธาของ
พุทธศาสนิ กชนและเหล่าบรรดาลูกศิ ษ ย์ท่านพระอาจารย์เ หวยเจวี๋ยนั บแสนคน
ระหว่า งนั้ น ในปี ค.ศ.1999 ได้เ กิ ด แผ่ น ดิ น ไหวอย่ า งรุ น แรงที่ เ มื อ งหนานโถว
แผ่นดินแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บา้ นหายไป แต่วดั จงไถฉานซื่อกับไม่เป็ นอะไร
เลย ยิ่งเป็ นการสร้างความศรัทธาให้กบั ผูค้ นในไต้หวันอย่างมาก ผูก้ ่อตั้งคือท่าน
พระอาจารย์เหวยเจวี๋ยมหาเถระ วัดจงไถฉานซื่อมีชื่อ เสี ยงในด้านการฝึ กสมาธิ
นิ กายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิ งในจีน พระสงฆ์และ
ภิกษุ ณีมีจาํ นวนกว่า 1,600 รูป เป็ นภิกษุ 400 รูป เป็ นภิกษุ ณี 1,200 รูป มีการ
แยกเรียนกันอย่างชัดเจน ไม่เรียนรวมกันเป็ นวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายชายกับฝ่ ายหญิง จน
สมควรแก่เลา
นํ าท่านไป แวะชิมชาอู่หลงท้องถิ่น รสชาติดี ได้เวลาพอสมควร นํ าท่านเดินทางสู่
เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตก ของเกาะไต้หวันเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่3 ของ
มณฑลไต้หวันปั จจุบนั เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมใน
ภาคกลางของเกาะไต้หวันจํานวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจง
เพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั้ นขณะเดี ยวกันยังเป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมทางพุทธ
ศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้ นในวัดเป่ าเจ๋เมืองไท
จงเป็ นประจําทุ กปี เมืองไทจงเป็ นเมืองหนึ่ งอันสะอาดเรียบร้อย จึงถูกถื อว่าเป็ น
เมื อ งที่ ส ะอาดที่ สุ ด ในไต้ห วัน ระหว่า งทางท่ า นจะได้ช มทิ ว ทัศ น์ ส องข้า งทางที่
สวยงาม
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ สเต็กและสลัดบาร์
หลังอาหารนําท่านไปชมและช้อปปิ้ งตลาดกลางคืน ฟ่ งเจีย่ ไนท์มาเก็ต เป็ น
ตลาดคนเดินมีรา้ นค้าครบครันจําหน่ ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน

เมนู ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อหาสินค้าต่างๆ พร้อม
ชมวิถีชีวติ ของชาวไต้หวัน
: นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม AERIS HOTEL หรือ MIRAGE HOTEL หรือระดับ
ใกล้เคียงกัน :
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซนั - ป่ าสนพันปี – เจี๊ยอี้
 เช้า,เที่ยง,เย็น
 บริการอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารโรงแรม
จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่เมืองเจี๊ยอี้ ระหว่างทางนํ าท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์ไม้
หอมฮิโนกิ ชมความสวยงามของไม้สลักรูปเจ้าแม่กวนอิม พระสังกัจจายน์ กับเหล่า
เทพ และสัต ว์ในตํานานต่ างๆ ของจีน ซึ่ ง ล้วนบ่งบอกความปราณี ต บรรจงจาก
ความสามารถเชิงช่างฝี มือแกะสลักของชาวไต้หวัน ความงดงามที่ทาํ ให้งานศิลป์ นับ
ร้อยในพิพิธภัณฑ์ไต้หวันฮิโนกิราคาสูงเกิน 10 ล้าน ด้วยคุณสมบัติพิเศษของไม้
ไขว้มใู่ นตระกูลฮิโนกิ ที่ให้ท้งั ลวดลาย และความทนทานเกินกว่าไม้ทวั ่ ไปและให้ทุก
ท่านช้อปปิ้ งสินค้าที่แปรรูปจากไม้หอมไม้หอมฮิโนกิ จนสมควรแก่เวลานํ าท่าน
เดินทางสู่อาหลีซนั
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางขึ้ นสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน อาหลีซนั (อีกหนึ่ งสถานที่
ท่องเที่ ยวยอดนิ ยม ตั้งอยู่ที่เ มืองเจียอี้ (Chiayi)
ตอนกลางของเกาะไต้หวัน
กิจกรรมหลักของการมาเยือนที่นี่คือ เดินป่ าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และนั ง่ รถไฟ
โบราณไปชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งเป็ นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของ
ไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรัง่ พร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิ ด
และจะบานในช่วงเดื อน 3 และเดื อน 4 เท่านั้ น นํ าท่านเดินชมดื่ มดํา่ กับ
ธรรมชาติของป่ าศักดิ์สิทธิ์อาลีซนั โดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะได้สมั ผัสกับต้นสน
สูงชัน, ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆ และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็ นอุทยานที่ยงั มี

คํา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

ความสมบูรณ์อยูม่ าก ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่นอ้ งซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มี
ความสวยงามอย่า งมาก เป็ นทะเลสาบที่ นํ า สายนํ้ า จากสองจุ ด มารวมกัน อยู่ที่
ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์
มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สู่ขา้ งบน
อาหลีซัน ภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่นอ้ งซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ มีความ
สวยงามอย่างมาก เป็ นทะเลสาบที่นําสายนํ้ าจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบ
แห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความ
สวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี นําท่านเดินทางสู่
เมือเจี๊ยอี้
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ชาบูไต้หวัน
: นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL DAY หรือระดับใกล้เคียงกัน
เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้ น)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –
ช้อปปิ้ งซีเหมินติง เช้า,เที่ยง,-- บริการอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารโรงแรม
หลัง อาหารนํ า ท่ า นเดิ น ทางกลับ สู่ กรุ ง ไทเป เมื อ งหลวงของไต้ห วัน และเป็ น
ศู น ย์ ก ลางทางด้ า นต่ า งๆของไต้ ห วั น ทั้ งการศึ ก ษา การค้ า
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้าน
เหนื อของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 3 ล้านคน ไทเป
เป็ นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก
เดินทางถึง ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้ อขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน
ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อของฝากอัน
ขึ้ นชื่อของไต้หวัน
 บริการอาหารเทีย่ ง ที่ภตั ตาคาร ณ ภัตตาคาร

ท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวม ชั้น 89 ค่าขึ้ นชมวิวท่านละ 600NT) ตึก
ที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูงที่ สุดใน
ไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหน้าที่กนั
การสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว
ประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ต้งั ของตึกนี้ ยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแห่งใหม่ ที่
เป็ นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีหา้ งสรรพสินค้าและช้อปปิ้ งมอลล์อยู่ถึง
สิบแห่งบริเวณนี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของ
จากนั้ น นํ าท่ า นไปชม อนุ ส รณ์ส ถานเจีย งไคเช็ ค ซึ่ ง เป็ นแหล่ งรวม รูป ภาพ
สิ่งของต่างๆ ที่เป็ นประวัติ แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้ งแต่
สมัย ที่ ยัง เป็ นลู ก ศิ ษ ย์ ดร.ซุ น ยัด เซ็ น จนท่ า นได้ก ้า วมาสู่
ตําแหน่ งผูน้ ํา ประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหาร
รักษาการหน้ารูป้ ้ั นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะ มีขึ้นทุก
1 ชัว่ โมง บนชั้น 4 ของอนุ สรณ์
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยาม
สแควร์เมืองไทย มีท้งั แหล่งเสื้ อผ้า แบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่
ท่านรัก รองเท้ายี่หอ้ ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดงั ของญี่ปุ่น รวมทั้ง
ยี่หอ้ ต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่
ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้
เวลาใน การช้อปปิ้ งอย่างคุม้ ค่า(อาหารคํา่ อิสระตามอัธยาศัย)จนสมควรแก่เวลา
:นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม LAMAISON HOTEL/ HOTEL INTRENDY หรือ
ระดับใกล้เคียงกัน :
วันที่หา้ ไทเป - หมู่บา้ นจิว๋ เฟิ่ น – อุทยานเหย๋หลิว - ช้อปปิ้ งเค้กพายสับปะรด –
พิพิธภัณฑ์กูก้ ง – ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต  เช้า,เทีย่ ง,เย็น
เช้า

 บริการอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารโรงแรม

เที่ยง

นํ าท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ หมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่
สมัยกษัตริยก์ วงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่
การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จาํ นวนแร่ลดลงอย่างน่ าใจหาย ผูค้ นพากัน
อพยพย้ายออกไป เหลือทิ้ งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทัง่ มีการใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ น
ฉากในการถ่ า ยทํา ภาพยนตร์ " เปยฉิ ง เฉิ ง ชื่ อ " และ " อู๋ เ หยีย นเตอะซัน ซิ ว "
ทัศ นี ยภาพภูเ ขาที่ ส วยงามในฉากภาพยนตร์ไ ด้ดึ งดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วจํา นวนมาก
เดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง
ที่ สุ ด ในไต้ห วัน ทํ า ให้จิ่ ว เฟิ่ นกลั บ มาคึ ก คั ก และมี ชี วิ ต ชี ว าอี ก ครั้ ง ให้ท่ า นได้
เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้ อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบวั ลอยเผือกที่โด่งดังที่สุด
ในไต้หวัน เนื่ องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้ อกลับมา
เป็ นของฝากได้ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทาํ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนน
คนเดินที่ยาวที่สุดในหมูบ่ า้ นจิ๋วเฟิ่ น
 บริการอาหารเทีย่ ง ที่ภตั ตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ๋ว มีลกั ษณะเป็ นแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเลเกิดจากการกัดกร่อนของนํ้า
และลมทะเลประกอบกับการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือก
โลก ทําให้เกิดโขดหินและชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ
เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอก
เห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ งซึ่งมีชื่อเสียงทัว่ ทั้งเกาะไต้หวัน และ ทัว่
โลก ......จากนั้นนําท่านเดินทาง สู่ ไทเป
จากนั้นนําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กูก้ ง เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทาง
ศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของลํ้าค่าทางประวัติศาสตร์มีอยูท่ ี่นี่จาํ นวนมากกว่า 620,000
ชิ้ นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่ งชุด 5,000
ชิ้ น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่วา่ จะเป็ นภาพวาดเครื่องปั้ นดินเผา เครื่องทอง
สําริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่อง

คํา่

วันที่หก

ถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ที่เป็ นเทคนิ คที่แวดวง
โลกอัญมณี ห้องแสดงหยกที่ล้าํ ค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็ นรูปผักกาดขาวที่มี
ตั๊กแตนเกาะอยู”่ ที่ได้รบั การจัดอันดับ ในความงดงามวิจิตรเป็ นอันดับ 1 ของโลก
“หยกหมูสามชั้น” “งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่มีชื่อเสียง แม้แต่ตราลัญจกร ของ
จักรพรรดิเฉียนหลงที่ยงิ่ ใหญ่” ก็อยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
นําท่านสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็ นตลาดคนเดินมีรา้ นค้าครบครัน จําหน่ าย
สินค้าพื้ นเมือง เสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และอาหารทานเล่นสไตล์
ไต้หวัน เมนู ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ เต้าหูเ้ หม็น ไก่ทอด
นํ้ามะระปั น่ และอื่น ๆ อีกมากมาย
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ พระกระโดดกําแพง
: นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม LAMAISON HOTEL หรือ HOTEL INTRENDY หรือ
ระดับใกล้เคียงกัน :
สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง  เช้า (แบบกล่อง)

เช้า
 อาหารเช้าแบบกล่อง
07.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
09.40 น. เดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 
(สายการบินมีบริการจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง ) **ค่าทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารบนเครื่อง
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,สายการบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ื้ บ ัตรโดยสารภายในประเทศ เพือ
กรณีทา่ นต้องซอ
่ เดินทางมาทีส
่ นามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษ ัทฯก่อนทาการ
จอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ ของเทีย
่ วบิน การยกเลิกเทีย
่ วบิน มีการยุบ
เทีย
่ วบินรวมก ัน ตารางการการเดินทางมีการเปลีย
่ นแปลง เนือ
่ งจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่
ิ
นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภ ัยเป็นต้น ) โปรดเข้าใจและ
้ า่ ยต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
ร ับทราบว่า ผูจ
้ ัดจะไม่ร ับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ

*** หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพื้ นเมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่วา่
จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ท่านละ 300NT โดยไกด์ทอ้ งถิ่นจะเป็ นผูเ้ ก็บเงิน
จากลูกค้าโดยตรง ***
**ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน การบริการของรถบัสนําเที่ยวสามารถให้บริการวันละ
10 ชั ่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผูจ้ ดั เป็ นการ
ชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ ัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ ต่ างๆ แบบชําระขาด
เช่นกันก่อนออกเดิ นทาง ฉะนั้ นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ ย
สาเหตุใด หรือได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศไต้หวัน) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้แก่
ท่าน
*ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้ นของภาษีน้ าํ มันหรือภาษีใดๆ
จากสายการบิน *
หมายเหตุสาํ คัญ : ราคาและค่าบริการเป็ นราคาตั ๋วเครื่องบินโปรโมชั ่น เมื่อชําระเงินค่าจอง
ทัวร์ค่าทัวร์ มิสามารถเปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ชื่อผูเ้ ดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เลื่อนวัน
เดินทาง ขอคืนเงินมัดจํา ค่าทัวร์ได้ทุกกรณี และ กรณีที่ทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด โดย
เครื่องบินภายใน กรุณาแจ้งบริษทั ฯก่อนที่ทาํ การจองตั ๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น บริษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ น กรณีกรุป๊ ไม่สามารถออกเดินทางโดยจํานวนสมาชิกไม่ถึง 20

ท่าน บริษทั ฯแจ้งท่านก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยคืนเงินค่าทัวร์ให้กบั ท่านทัง้ หมด หรือ
เลื่อนการเดินทางในช่วงการเดินทางอื่น และค่าบริการนี้ รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย
เท่านั้น
อัตราค่าบริการรวม ค่าตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พกั 4
คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือคํา่ ตามรายการ) บัตร
ท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่านํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน
20 กก. ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ไม่
รวมประกันสุขภาพ เจ็บไข้ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ํามันของสายการบินตาม
รายการ
*ค่าบริการนี้ รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั ่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร
มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบิน
กําหนด (ปกติ 20 กก.ต่อ1ท่าน) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว ค่าภาษีการบริการ 3%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, **ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าหากสถานทูตมีการเรียกเก็บภายหลัง**ค่า
ทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 900 NT หรือ 1,000 บาท สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ
ประทับใจในการบริการ
เงื่อนไขในการจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และ ชําระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง
อย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ ่ า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวัน
เดินทางไป-กลับ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม เพื่อประทับตราเข้าเมือง **กรุณา
ตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่าน
ตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองของท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา
หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ
กรณีลกู ค้าถือหนังสือเดินทางราชการ(Official Passport)ต้องทําวีซ่าก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน
*ราคาไม่รวมค่าวีซ่า
การยกเลิกการจอง เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด เมื่อท่าน
ตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การ
เดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่วา่ กรณีใดทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั ฯ และเมื่อท่านชําระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว
ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษทั แล้ว

1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผเู ้ ดินทางตํากว่
่ า 20
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั ท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
สามารถแก้ไขได้
3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ
การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ และอื่น ๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางผูจ้ ดั หรือ
ค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้ นจากภาษีเชื้ อเพลิงที่ทางสายการ
บินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสาย
การบิน
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุด
ลง ผูจ้ ดั ถือว่าผูท้ ่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ได้ชาํ ระไว้ ไม่วา่ กรณีใดๆ
ทั้งสิ้ น เนื่ องจากค่าใช้จา่ ยที่ท่านได้จา่ ยให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชําระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู ้
จัดเป็ นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ ดั ได้ชาํ ระค่าใช้จา่ ยทั้งหมดให้แก่ผใู ้ ห้บริการในแต่ละแห่งแบบชําระ
เต็มมีเงื่อนไข
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ ผูจ้ ดั จะดําเนิ น
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกู ค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับ
ค่าบริการนั้น ๆ
7) การประกันภัย ที่บริษัทได้ทาํ ไว้สาํ หรับความคุม้ ครองผูเ้ ดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิเหตุ
จากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถ
ขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้ว
เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้ อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท
ประกันทัว่ ไป)
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านั้น
8) ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่
จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

