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ไหว้พระ 2 วัดดัง วัดหลงซานซื่ อ วัดจูหลินซาน
จีหลงไนท์มาร์เก็ต น้าตกซือเฟิ่ น ปล่อยโคมลอย
ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น
เมนูพเิ ศษ!! สุก้ ีชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน, พระกระโดดกาแพง

กำหนดกำรเดิ นทำง

กันยำยน – ธันวำคม 2561

วันแรก

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถำหยวน – MITSUI OUTLET

08.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน
CHINA AIRLINE เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เทีย่ วบินที่ CI 834
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชัวโมง)
่
ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองเถำหยวน หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET ให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบรน์เนมมากมายในราคาสุด
พิเศษ เช่น เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ าและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ ง มีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
นาท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั : CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า

11.10 น.
15.40 น.

ค่า

วันที่สอง
เช้า

วัดจูหลิ นซำน – อุทยำนแห่งชำติ เย๋หลิ่ ว – น้ำตกซือเฟิ่ น – ปล่อยโคมลอย (2 ท่ำน / 1 โคม) –
หมู่บ้ำนโบรำณจิ่ วเฟิ่ น – จีหลงไนท์มำร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) หลังอาหาร นา
ท่านเดินทางสู่ วัดจูหลิ นซำน กวนอิมซื่อ เป็ นวัดใหญ่ทม่ี ปี ระติมากรรม
สวยงาม แวะไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพันมือและเทพเจ้าองค์อ่นื ๆ ขอ
พรในเรื่องโชคลาภ ความรัก การงาน การเรียน สุขภาพ ค้าขาย ทัง้ นี้
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กลางวัน

ค่า

วันที่สำม
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ยังเหมะกับการถ่ ายภาพได้อย่างสวยงาม อีก ทัง้ ยังมีความสงบและศัก ดิ ์สิทธิ ์เป็ นที่นับถือของชาว
ไต้หวันและต่างชาติมากมายต่อด้วย นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนเย๋หลิ่ ว ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่
เป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอก
เห็ด เต้าหู้ รังผึง้ ทีเ่ กิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ าทะเลและลมทะเล
โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึง่ มีช่อื เสียงทัวในเกาะไต้
่
หวันและทัวโลก
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูอาหารจีน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ น้ำตกซือเฟิ่ น น้ าตกขนาดใหญ่ดว้ ยความสูง 20 เมตร ไฮไลท์เด่นของ
เมืองที่ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากมีความสวยงามจนได้รบั การขนานนามว่า ไนแองกำร่ำแห่ ง
ไต้ หวัน ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนคาอธิษฐานในกระบอกไม้ไผ่ก็มใี ห้บริการ เป็ นอีกหนึ่ง
สถานีท่ผี ู้คนนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษกัน ให้ ทุกท่ ำนได้ ปล่อย
โคมฟรี!!! (รวมค่ ำโคมแล้ ว 2 ท่ ำน /1 โคม) ลักษณะเด่นของซือ
เฟิ่ นคือ มีเส้นทางรถไฟที่ต งั ้ คู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่ น ให้
ความรู้ส ึก คล้ายกับตลอดร่ม หุบ ของบ้านเรา ทัง้ ยังมีค วามส าคัญ
ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเป็ นอย่าง
มาก ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า , ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้าน
ขายของที่ระลึกและอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนโบรำณจิ่ วเฟิ่ น
ที่ต งั ้ อยู่บริเวณไหล่เขาในเมือ งจีห ลง จิว่ เฟิ่ นเป็ นแหล่งเหมือ งทอง ที่ทีช่อื เสียงตัง้ แต่ ส มัยโบราณ
ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ท่มี ชี ่อื เสียง
ทีส่ ุดในไต้หวันแล้ว นักท่องเทีย่ วจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดัง้ เดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาว
ไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทัง้ เลือกชิมและซือ้ เป็ นของขวัญของฝาก ต่อด้วย
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ จี ห ลงไนท์ ม ำร์ เ ก็ ต หรื อ ตลำด
กลำงคื น เมี ย วโขว เป็ น หนึ่ งในตลาดไนท์มาร์เก็ต ที่ม ี
ชื่อเสียงมากที่สุ ดของไต้ห วัน เป็ นตลาดที่เน้ นขายของ
กินมากกว่าตลาดอื่นๆ เป็ นตลาดเก่าแก่ท่มี มี าตัง้ แต่ยุค
ล่าอาณานิค ม โดยเมือ งจีห ลงเป็ นเมือ งท่ าและฐานทัพ
ทางทหารของมาตัง้ แต่สเปน, ดัตช์, ญี่ป่ ุน และราชวงศ์
ฉิง ทาให้มคี วามเป็ นตลาดดัง้ เดิมมากกว่าตลาดกลางคืนอื่นๆของงไต้หวัน แม้ว่าจะมีขนาดที่ถอื ว่า
เล็กเมื่อเทียบกับตลาดดังๆทีอ่ ่นื แต่กม็ ขี องขายคล้ายกันโดยเฉพาะอาหาร ซึง่ เน้นทีอ่ าหารทะเลเพราะ
อยูใ่ กล้กบั ทะเล และมักจะมีราคาถูกกว่าในเมืองไทเปด้วย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ ง มีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
นาท่านเข้าทีพ่ กั : BEITU HOTEL หรือเทียบเท่า
ไทเป – ร้ำนขนมพำยสับปะรด – ร้ำนสร้อย GERMANIUM – ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึ ก )
– วัดหลงซำนซื่อ – ช้อปปิ้ งตลำดซีเหมิ นติ ง
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เช้า

กลางวัน

ค่า

วันที่สี่
เช้า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) หลังอาหาร นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป
ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ำนขนมพำยสับปะรด ซึง่ มีขนมอื่นๆ อีก
กว่ า 100 ชนิ ด ให้ท่ า นได้เลือ กซื้อ เป็ น ของฝาก ต่ อ ด้ว ย น าท่ า นไปชม GERMANIUM POWER
CENTER เป็ นสร้อย มีพ ลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ
บวกในร่างกายให้สมดุล ช่วยให้ร่างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลด
อาการปวดเมือ่ ยและยังมี นำฬิ กำหลำกหลำยแบรนด์ จากทัวโลกให้
่
ท่านชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพเิ ศษ พระกระโดดกาแพง
หลังอาหาร นำท่ ำนแวะถ่ำยรูป ณ ตึ กไทเป 101 ถ่ายรูปคู่กับตึกระฟ้ าที่มคี วามสูงถึง 508 เมตร
สร้างขึ้นโดยหลัก วิศ วกรรมชัน้ เยี่ย มสามารถทนทานต่ อ การสันสะเทื
่
อ นของแผ่ น ดิน ไหวและการ
ป้ อ งกันวินาศกรรมทางอากาศนาท่านขึ้นลิฟต์ท่เี ร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว ต่อ นาทีอ ยู่ท่ี 1,010
เมตร **ไม่รวมบัตรขึ้นตึ ก** จากนัน้ นาท่านชม วัดหลงซำนซื่ อ วัดที่เก่าแก่ท่สี ุดในไต้หวัน ซึ่งขึน้
ชื่อว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวหิ าร
สามหลัง คือวิหารด้านหน้า วิหารกลางซึ่งเป็ นวิหารหลัก
และวิหารที่อยู่ ทางด้านหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของ
งานฝีมอื ทีง่ ดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลัก
เป็ นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบน
หลังคาก็มลี วดลายปูนปั ้นยิบย่อยทีแ่ สดงถึงฝี มอื ของช่าง
โดยในแต่ละวันจะมีผคู้ นมากมายทัง้ นักท่องเทีย่ ว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพเิ ศษ สุกช้ี าบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน (ท่านละ 1 เซ็ต)
หลังอาหาร นาท่านเดินทางช้อปปิ้ ง ตลำดซีเหมิ นติ ง ให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งในแหล่ง ช้อปปิ้ งแห่งนี้
เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชันทั
่ นสมัยของเหล่าวัยรุน่ ไต้หวัน มีรา้ นค้า
ของฝาก กิฟ๊ ช็อป สไตล์วยั รุน่ มากมาย เสือ้ ผ้า รองเท้ากีฬายีห่ อ้ ดัง เช่น ONISUKA TIGER , NIKE,
ADDIDAS ซึง่ ราคาถูกกว่าประเทศไทย
นาท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั : YISU HOTEL หรือเทียบเท่า
อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – สนำมบิ นเถำหยวน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถำนเจียงไคเช็ค ”ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทัง้ หลัง มีลกั ษณะ
การก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันทีป่ ั กกิง่ งดงาม กอปรอาณาเขตทีก่ ว้างขวาง ทาให้อนุสรณ์แห่งนี้เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารเป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละคร
แห่งชาติ
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จากนัน้ นาท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบิ นที่ CI 835
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ชัวโมง)
่
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***********************************************

อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

กันยำยน – ธันวำคม 2561
ผูใ้ หญ่ เด็กอำยตัง้ แต่ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำน มีเตียงเสริ ม

6-9, 13-16, 20-23, 27-20 กันยำยน
2561
4-7 ตุลำคม
12-15, 21-24 ตุลำคม
8-11, 15-18, 16-19 พฤศจิ กำยน
2-5 ธันวำคม 2561
16-19, 21-24, 25-28, 26-29 ธันวำคม
2561

เด็กอำยุตงั ้ แต่ 2-11 ปี พัก
พักร่วมกับผู้ใหญ่
เดี่ยว
2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริ ม

22,333

22,333

21,333

3,900

24,333
25,333
24,333
25,333
24,333

24,333
25,333
24,333
25,333
24,333

23,333
24,333
23,333
24,333
23,333

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

อัตราค่าบริ การดังกล่าวรวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามทีร่ ะบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน )
3.
ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีถ่ ูกระบุไว้ทุกแห่ง
4.
ค่าวีซ่า และค่าภาษีสนามบินของทัง้ สองประเทศ
5.
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นาเทีย่ วตามรายการ
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6.

7.
8.
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ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดทีม่ กี ารตก
ลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ *(สาหรับผูส้ งู อายุ 70 ปี ขึน้ ไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่
ในข้อจากัดการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ )
น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ชิน้ น้ าหนักรวมไม่เกินท่านละ 30 กก.

อัตราค่าบริ การดังกล่าวไม่รวม
1.
ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2.
ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
3.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
4.
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
5.
ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
6.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และคนขับรถ รวมเป็ น 800 NTD ต่อคน (ลูกค้า) ในส่วนของหัวหน้ าทัวร์ที่ดแู ลคณะ
จากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
หมายเหตุ
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีท่ี มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 25 ท่าน / อาจจะใช้ทไู กด์หรือไม่มหี วั หน้าทัวร์ขอสงวนการเปลีย่ นแปลง
ราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่ เทีย่ วตามรายการไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณำวำงเงิ นมัดจำท่ ำนละ 10,000 บำท โดยกำรโอนเข้ำบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
การยกเลิ ก
1.
สาหรับผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
5.
ยกเว้นกรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight
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และ Charter Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตั ๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเทีย่ วบิน
นัน้ ๆ
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2.
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย,
การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ
3.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่ วจะสิน้ สุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการทีท่ ่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4.
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื
5.
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง
และโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
6.
ราคานี้คดิ ตามราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั หากราคาตั ๋วเครือ่ งบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับราคา
ตั ๋วเครือ่ งบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษทั ฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะ
จัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนาม โดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
9.
หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั ้ นี้ทางบริษทั ฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ ์การ จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิ น 6 เดือน
มิ ฉะนัน้ บริ ษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิ เสธการเดิ นทางของท่าน

