#10790 ทัวรไตหวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน ชมซากุระวัดเทียน
หยวน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน XW

ทัวรไตหวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู หมูบาน
สายรุง ฟงเจี่ยไนทมาเก็ต วัดเทียนหยวน ตึกไทเป101(ไมรวมคาขึ้น) ตลาดซีเหมิน
ติง ปลอยโคมลอยที่สถานีรถไฟซือเฟน หมูบานจิ่วเฟน อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค
ซื่อหลินไนทมารเก็ต

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง







-

2

ทา อากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจัง๋ วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู - ชาอวูหลง - หมูบา นสายรุง - ตลาดฝงเจี่ยไนทมา
เก็ต







CITY SUITES
HOTEL หรือเทียบเทา

3

ไทเป - วัดเทียนหยวน - ซากุระ - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง







ONETEL HOTEL
หรือเทียบเทา

4

เมืองผิงซี - การปลอยโคมลอยไทเป - หมูบา นโบราณจิ่วเฟิ่ น - รา นคา ปลอดภาษี
- ศูนยเจอมาเนี่ยม - อนุสรณเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนทมารเก็ต - อาบนํ้า แร







Eastern Hotel and
Resort
Yangmei/Lidoresort
หรือเทียบเทา

5

ทา อากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62

฿15,888

฿15,888

฿15,888

฿4,500

24 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62

฿14,888

฿14,888

฿14,888

฿4,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
คํ่า
22.30 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 5-6เคาน เตอร 6
สายการบิน NOK SCOOT(XW) โดยมีเจาหน าที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน



ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัด
พระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู - ชาอวูหลง หมูบานสายรุง - ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต
เชา
00.30/02.25 น. เดินทางสน
ู ครไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (สายการบินมี
บริการจําหน ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **คาทัวรไมรวม คาอาหารบนเครื่องเดินทาง
05.05/07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน (สําหรับเวลาบินแตละพีเรียดเดินทางเช็ค
กับเจาหน าที่เพื่อคอนเฟิ มเวลาบินอีกครัง้ ) (เวลาที่ไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1ชัว่ โมง) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นํ าทานขึน
้ รถโคชปรับอากาศ (บริการอาหารวางบรถบัส)
จากนั ้ นเดินทางสูเมืองหนานโถว นํ าทาน ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ
ประกอบกับมีทัศนี ยภาพของนํ้ าและภูเขาที่สวยงามไมวาจะเป็ นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเขาไปชมความงดงาม ลักษณะ
ภูมิประเทศที่โดดเดน ทําใหต ัวทะเลสาบมองแลวคลายพระอาทิต ยและพระจันทรเสีย
้ ว
นํ าทานสู วัดพระถังซัมจัง๋ นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลัง จากลองเรือเสร็จนํ าทานนมัสการ
ศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู ซึ่งถือเป็ นเทพเจาแหงภูมิปัญญาและเทพเจาแหงความซื่อสัต ย
บาย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัต ตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี
้

่

้

่

จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู เมืองไทจง ซึ่งตัง้ อยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน เป็ นเมืองใหญอันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน
ระหวางทางทาน จะไดชมทิวทัศน สองขางทางที่สวยงาม
แวะ ชิมชาอูหลง และ ชาทองถิ่น รสชาติดีดีเหมาะแกการซื้อเป็ นของฝากคนทางบาน
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู หมูบานสายรุง เป็ นหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหลาทหารพรรค
กกมินตัง๋ หลังจากที่อพยพมายังไตหวันพรอมกับเจียงไคเช็ค ปั จจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเก็บรักษาอนุรักษใหเป็ นแหลงทอง
เที่ยวและแหลงศึกษาชีวิต ความเป็ นอยูในอดีต ของบรรดาทหารกกมินตัง๋
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษบุฟเฟ ต ชาบูไตหวัน
จากนั ้ นนํ าทานชอปปิ้ งที่ต ลาด ฟงเจี่ยไนทมาเก็ต เป็ นตลาดคนเดินมีรานคาครบครันจําหน ายสินคาและอาหารทานเลนสไตล
ไตหวันเมนูท่ข
ี น
ึ้ ชื่อของที่น่ี ไดแกชานมไขมุก อิสระใหทานไดเลือกซื้อหาสินคาตางๆ พรอมชมวิถ ี ชีวิต ของชาวไตหวัน
เดินทางเขาสูท่พ
ี ัก CITY SUITES HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน



เชา

ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
ทาอากาศยานไตหวัน เถาหยวน เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก เป็ นทา
อากาศยานที่ใหญท่ส
ี ุดของสาธารณรัฐจีน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ตัง้ อยูในเขตอําเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน เป็ นทะเลสาบธรรมชาติท่ี
ใหญท่ส
ี ุดของไตหวัน ดานทิศเหนื อของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิต ย สวนดานทิศ
ใตนั้นมีรูปทรงคลายพระจันทรเสีย
้ ว จึงถูกขนานนามวา ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดแหงนี้ มีศาสนสถานที่สําคัญคือ เจดีย หรือ ถะ ซึ่งมีต ํานานเลาขานกันวาพระถังซัมจัง๋ ได
สรางเจดียองคนี้ขน
ึ้ ตรงตําแหน งที่มีหานป าตกลงมา รวมไปถึงใชพระเจดียเป็ นที่เก็บ
รักษาพระบรมธาตุรวมทัง้ พระคัมภีรท่อ
ี ัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู
วัดเหวินอู หรือ วัดกวนอู เป็ นวัดศักดิส
์ ิทธิอ์ ีกแหงของไตหวัน ซึ่งภายในจะเป็ นที่
ประดิษฐานรูปปั ้ นของศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปั ญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหงความ
ซื่อสัต ย เป็ นที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ต งั ้ อยูหน าวัดซึ่ง
มีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูปลาประธานาธิบดี

ชาอวูหลง
ชาอูหลงมีประโยชน มากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนื อจากชาอูหลงลดความอวน
เชน แกกระหาย เพิ่มความสดชื่น ตอตานแบคทีเรียในชองปาก ป องกันฟั นผุ ป องกันโรค
หัวใจ ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในรางกาย และอีกมากมายนานั ปการ แตประโยชน ท่ี
เรียกวาเดนชัดที่สุดน าจะเป็ นการที่ชาอูหลงมีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุม
ความอวน ลดปริมาณไขมันในเสนเลือด และลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเป็ นอยางดี

หมูบานสายรุง
Cai Hong Juan Village แตกอนเพื่อใชเป็ นที่อยูอาศัยชัว่ คราวสําหรับทหาร ปั จจุบัน
หมูบานแหงนี้ ไดกลายเป็ นฮอตสปอตสําหรับการทองเที่ยว โดยชื่อเสียงของหมูบานสายรุง
แหงนี้ เริ่มตนขึน
้ เมื่อ หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผานศึกที่ไดสรางภาพวาดที่
ถือเป็ นสวนหนึ่ งของภูมิทัศน ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม และสรางความมีชีวิต ชีวาจากสีสัน
ของภาพวาดที่เริ่มจากบานหลังหนึ่ งไปสูบานอีกหลายๆหลังในเขตหมูบานสายรุง โดยภาพ
วาดสวนใหญจะเกี่ยวกับบุคคลที่มีช่ อ
ื เสียงในทีวี, พืชสัต ว และรายการอื่น ๆ เชนนก,
กระบือ และคนพื้นเมือง เป็ นตน



ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

คํ่า

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญท่ส
ี ุดในเมืองไถจง เป็ นตลาดที่สามารถ
เลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี อาทิเชน รองเทา เสื้อผาของแบรนดดังๆ ไดในราคาถูกที่ต ลาด
แหงนี้

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บุฟเฟ ต ชาบูไตหวัน
 CITY SUITES HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

ไทเป - วัดเทียนหยวน - ซากุระ - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง
เชา
บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางกลับสู กรุงไทเป เมืองหลวงของไตหวันและเป็ นศูนยกลางทางดานตางๆของไตหวัน
ทานเดินทาง สู รานขนมพายสับปะรด ซื่อดังเพื่อใหทุกทานไดเลือกซื้อของฝากอันขึน
้ ชื่อของไตหวัน
บาย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา
เดินทางสู วัดเทียนหยวน (Tianyuan) เป็ นวัดจีนลัทธิเตา ที่อยูบนเนิ นเขาในเขตตันสุย เป็ นวัดเทียนหยวนเป็ นจุดชม
ซากุระที่สวยงามจุดหนึ่ งในไตหวัน และไฮไลทของที่วัดเทียนหยวนคงหนี ไมพนเจดียทรงกลหาชัน
้ ที่ต งั ้ เดนเป็ สงาอยูบนเนิ นเขา
ทําใหเวลาถายรูปซากุระออกมาแลวจะมีฉากหลังที่สวยแปลกตาและมีเอกลักษณเฉพาะเป็ นของตัวเอง โดยภายในเจดียทรงกลม
หาชัน
้ นี้ เราสามารถเขาไปไหวขอพรเทพเจาไดทุกชัน
้ และเดินชมวิวถายรูปจากมุมสูงได
เดินทางสู ตึกไทเป101(ไมรวมคาขึน
้ ชัน
้ 89)ถายรูปบริเวณดานหน า ที่น่ี ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกดวย บริเวณที่ต งั ้
ของตึกนี้ ยังเป็ นแหลงชอปปิ้ งแหงใหมท่เี ป็ นที่นิยมของชาวไทเปและชาวตางชาติมีหางสรรพสินคาชอปปิ้ งมอลลอยูถ ึงสิบแหง
บริเวณนี้
จากนั ้ นนํ าทานชอปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง ทัง้ แหลงเสื้อผา แบรนดเนมสไตลวัยรุน กระเป า ของฝากคนที่ทานรัก รองเทายี่หอ
ตาง อาทิ ONITSUKA TIGERแบรนดท่ด
ี ังของญี่ปุนรวมทัง้ ยี่หอตางๆ เชน NEWBALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE
ในสวนของราคาที่ประเทศ ไตหวัน ถือวาถูกที่สุดในโลก
่

คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง
นํ าทานเขาสูท่พ
ี ัก โรงแรม ONETEL HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไทเป
ไทเป เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน เป็ นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน
เป็ นที่ต งั ้ รัฐบาล และยังเป็ นแหลงอุต สาหกรรมที่สําคัญของประเทศ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา

วัดเทียนหยวน
วัดเทียนหยวน ที่น่ี มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องวิวทิวทัศน ท่ส
ี วยงาม ในชวงฤดูใบไมผลิของทุกปี
(เดือนสอง-สี่ ขึน
้ อยูกับอุณหภูมิดวย) จะมีดอกซากุระที่ปลูกบริเวณนี้ บานขึน
้ มาสวยงาม
หลังจากลงรถบัสแลวลองมาเดินขึน
้ บันได 21 ขัน
้ ที่น่ี เป็ นวัดของลัทธิเตา สามารถมาไหว
เทพเจาลัทธิเตา แลวขอพรในเรื่องตางๆ ได

ซากุระ
ชมซากุระ ที่ปลูกเป็ นแนวยาวเรียงรายริมถนน ดอกซากุระที่ไตหวันจะมีทงั ้ สีขาว, สีชมพู
ออนจนถึงเขมสวยงามมากๆ

ตึกไทเป 101
อาคารไทเป 101 เป็ นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยูชวงหนึ่ ง จนกระทัง่ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน
้ สูงกวา ตัง้ อยูท่ก
ี รุงไทเป ประเทศไตหวัน มีความสูง
509.2 เมตรจากพื้นดิน มีจํานวนชัน
้ ทัง้ หมด 101 ชัน
้ โดยรูปแบบของอาคารเป็ นการผสม
ผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลม อันทันสมัยตามหลัก
วิทยาศาสตร กับการตกแตงดวยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทัง้ 4 ดานทุกปลองเพื่อขับไลภูต ิผี
ปิ ศาจ ตามหลักความเชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

ซีเหมินติง
อีกหนึ่ งยานช็อปปิ้ ง ชื่อดังแหงไทเป พอๆ กันกับสยามสแควรบานเรา เรียกวาเป็ นแหลง
ช็อปปิ้ งของวัยรุน เป็ นที่รวมแฟชัน
่ เสื้อผา กระเป า เครื่องประดับตางๆ รวมกันอยูท่น
ี ่ี



คํ่า

 ONETEL HOTEL หรือเทียบเทา

่



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เมืองผิงซี - การปลอยโคมลอยไทเป - หมูบานโบราณจิ่วเฟน รานคาปลอดภาษี - ศูนยเจอมาเนี่ยม - อนุสรณเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนทมารเก็ต - อาบนํ้าแร
เชา
บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู เมืองผิงซี เมืองนิ วไทเป (NewTaipei City) จุดทองเที่ยวยอดฮิต ของเสนทางรถไฟสาย
ประวัต ิศาสตรผิงซี (PingxiLine) ไฮไลทของการทองเที่ยว ซื่อเฟิ่ นคือการปลอยโคมลอยจากสถานี รถไฟ Shifen ก็สามารถเดิน
เลนที่ถ นน สายเกาซึ่งเป็ นถนนเลียบทางรถไฟไดเลย มีทงั ้ รานคารานอาหารเรียงรายตลอดสองขางทาง ใครอยากปลอยโคมลอย
หรือเขียนคําอธิษฐานในกระบอกไมไผก็มีใหบริการ(คาทัวรไมรวมคาโคม)
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู หมูบานจิ่วเฟิ่ น ทัศนี ยภาพภูเขาที่สวยงามไดดึงดูดนั กทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาชื่นชมความ
งดงามของที่น่ี นอกจากนี้ ยังมีถ นนคนเดินเกาแกท่ม
ี ีช่ อ
ื เสียงที่สุดในไตหวัน ใหทานไดเพลิดเพลินในการจับจายซื้อของกินที่
แปลกตา อีกทัง้ ยังมีบัวลอยเผือกที่โดงดังที่สุดในไตหวัน เนื่ องจากมีรสชาติแบบดัง้ เดิมไมเหมือนที่ไหน ทานสามารถซื้อกลับมา
เป็ นของฝากได นอกจากนี้ ยังมีสินคาอีกมากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมูบานจิ่วเฟิ่ น อิสระ
ชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
บาย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางกลับสู ไทเป เมืองหลวงของไตหวัน จากนั ้ นนํ าทานไปชอปปิ้ งสินคา รานคาปลอดภาษี ท่ี DUTY
FREE ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชัน
้ นํ าใหทานไดเลือกซื้อมากมายในราคาที่ถ ูกเป็ นพิเศษ
นํ าทานเยี่ยมชมสินคาสงออกชื่อดังของไตหวันที่ศูนย GERMANIUM POWER เป็ นสรอยที่มีพลังพิเศษชวยในการปรับ
สมดุลในรางกายซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิต ดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการ
ปวด
นํ าทานไปชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็ นแหลงรวม รูปภาพ สิ่งของตางๆ ที่เป็ นประวัต ิ แทบทัง้ หมดเกี่ยวกับ ทานนาย
พล เจียง ไคเช็ค ทานจะไดพบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน ารูปั้นทานนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะ มีขน
ึ้ ทุก 1 ชัว่ โมง บน
ชัน
้ 4 ของอนุสรณแหงนี้
นํ าทานสู ซื่อหลินไนทมารเก็ต เป็ นตลาดคนเดินมีรานคาครบครัน จําหน ายสินคาพื้นเมือง เสื้อผา กระเป า รองเทา เครื่อง
ประดับ และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูขน
ึ้ ชื่อของที่น่ี ไดแก เตาหูเหม็น ไกทอด นํ้ ามะระปั่ น และอื่น ๆ อีกมากมาย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง
นํ าทานเขาสูท่พ
ี ัก Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort (นํ้ าแรสวนตัว) หรือระดับใกลเคียงกัน ใหทานได
อิสระแชนํ้าแร ไดต ามอัธยาศัย



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองผิงซี
เขตผิงซีต งั ้ อยูในเมืองซินเป ย มณฑลไตหวันของจีน เป็ นเขตภูเขา และมีประชากรน อย
สุดในเขตตางๆ ของเมืองซินเป ย เมื่อปี 2011 หรือ "สาวที่พวกเราจีบดวยกันในสมัยนั ้ น"
ของไตหวัน ทําใหผูคนรูจักถึงความเป็ นโรแมนติกของเขตผิงซี เพราะในหนั งมีฉากแสน
สวยงามของสายรถไฟสายผิงซี ผูคนที่น่ี ใชชีวิต ที่เรียบงาย สายรถไฟเป็ นสวนประกอบ
สําคัญในชีวิต และความทรงจําของชาวผิงซีดวย หลังจากไดดูหนั งเรื่องดังกลาวแลว นั กทอง
เที่ยวตางถิ่นตางพากันไปนั่ งรถไฟที่น่ี เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศโรแมนติกเหมือนในหนั ง
ผิงซีจึงมีบรรยากาศคึกคักมากขึน
้

การปลอยโคมลอยไทเป
จุดทองเที่ยวยอดฮิต ของเสนทางรถไฟสายประวัต ิศาสตรผิงซี(PingxiLine) อยูระหวาง
สถานี ซือเฟิ่ นและสถานี ต าหัว (Dahua Station) ชื่อ “ซือเฟิ่ น” ตัง้ ตามชื่อของครอบครัว
ดัง้ เดิมผูพัฒนาพื้นที่แหงนี้ ไฮไลทของการทองเที่ยว ซื่อเฟิ่ น คือการปลอยโคมลอย จาก
สถานี รถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเลนที่ถ นน สายเกาซึ่งเป็ นถนนเลียบทางรถไฟไดเลย
มีทงั ้ รานคา รานอาหารเรียงรายตลอดสองขางทาง ใครอยากปลอยโคมลอยหรือเขียนคํา
อธิษฐานในกระบอกไมไผก็มีใหบริการ

หมูบานโบราณจิ่วเฟน
หมูบานโบราณจิ่วเฟิ น ตัง้ อยูบนไหลเขาในเขตเมืองจีหลง และเป็ นถนนคนเดินเกาแกท่ี
มีช่ อ
ื เสียงแหงหนึ่ งในไตหวัน ที่น่ี ก็อยูไมไกลจากตัวเมืองไทเป ดวยคะ แคใชเวลาเดินทาง
นั่ งรถประมาณ 1 ชม. นอกจากจะมีวิวสวยๆใหชมจากบนภูเขากันแลวยังมีต ลาดเกาให
เดินเลนชอปปิ้ งอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รานคาปลอดภาษี
ชอปปิ้ งสินคา ณ รานคาปลอดภาษี ท่ี DUTY FREE ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชัน
้ นํ าใหทาน
ไดเลือกซื้อมากมาย

ศูนยเจอมาเนี่ยม
เป็ นสรอยที่มีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบบวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิต ดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด เป็ น
สินคาสงออกชื่อดังของไตหวัน

อนุสรณเจียงไคเช็ค
อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป เป็ นอาคารสีขาวสี่ดาน ขนาดใหญ อยูเขตจงเจิ้
นของเมืองไทเป อนุสรณสถานแหงนี้ สรางขึน
้ เพื่อรําลึกถึงอดีต ประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค
มีสนามหญาสวนดอกไมเป็ น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไตหวัน เป็ นตัวแทนของทองฟ า
พระอาทิต ยและเลือดเนื้ อที่สูญเสียไป เป็ นสัญลักษณแหงอิสรภาพ ความเสมอภาค

ซื่อหลินไนทมารเก็ต
ซื่อหลินไนทมารเก็ต เป็ นตลาดนั ดกลางคืน ที่ใหญท่ส
ี ุดในไทเป มีสินคาใหเดินชอปปิ้ ง
มากมาย ตัง้ แตอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เสื้อผา เครื่องประดับ กระเป า รองเทา



คํ่า

อาบนํ้าแร
อาบนํ้ าแร (hot spring) ใหทานอิสระกับกิจกรรมการแชนํ้าแร ใหทานรูสึกผอนคลาย
ความเมื่อยลา และเชื่อวายังมีประโยชน ต อสุขภาพรางกายอีกดวย สามารถรักษาโรคเหน็ บ
ชา โรคกระดูก ฯลฯ

 Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง
เชา
อาหารเชาแบบกลองที่สนามบิน
นํ าทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน
06.05/09.10 น. เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 (สายการบินมีบริการจําหน าย
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง
08.55/12.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบกลอง

ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
ทาอากาศยานไตหวัน เถาหยวน เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก เป็ นทา
อากาศยานที่ใหญท่ส
ี ุดของสาธารณรัฐจีน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

**คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้ หมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเมื่อ
ทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว
1. ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ม
ี ีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับทานไดทราบลวง
หน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง
2. ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได
3. ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ
และอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนื อการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน
้ ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป วย การถูก
ทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัต ิเหตุต าง ๆ
4. ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะปรับราคาตามสถานการณท่ม
ี ีการปรับขึน
้ จากภาษี เชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
5. หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิน
้ สุดลง ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้ เนื่ องจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เป็ นการชําระแบบยืนยันการ
ใชบริการแบบผูจัดเป็ นตัวแทนนายหน า ผูจัดไดชําระคาใชจายทัง้ หมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
6. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน วยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หน วยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชน สูงสุดแกลูกคา แตจะไม
คืนเงินใหสําหรับคาบริการนั ้ น ๆ
7. การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็ นการการประกันอุบัต ิเหตุจากการเดินทางทองเที่ยวเทานั ้ น
ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทัว่ ไป)
8. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
9. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว
อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณี อ่ น
ื ๆ

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางน อย 15 วันลวงหน า (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือ
ชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอมที่พัก 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน อาหารทัวร (เชา กลางวัน และ
เย็นหรือคํ่าตามรายการ) บัต รทองเที่ยวสถานที่ต าง ๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก คานํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20กก. คา
ประกันอุบัต ิเหตุต ามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล โดยความตุมครองเป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย
ที่บริษัททําไว** รวมคาภาษี สนามบินทุกแหงและคาภาษี นํ้ามันของสายการบินตามรายการ *คาบริการนี้ รับเฉพาะนั กทองเที่ยวชาว
ไทยเทานั ้ น

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ คาทําหนั งสือเดินทาง คาซักรีด คา
สัมภาระที่หนั กเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คาวีซาพาสปอรต ตางดาว คาภาษี การบริการ 3% ภาษี มูลคาเพิ่ม 7%, นั กทอง
เที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท), คาทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,200 NT /ทริป สําหรับหัวหน าทัวรแลวแตความประทับใจใน
การบริการ ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณี สถานทูต มีการประกาศเก็บคาวีซา

วีซา
่

หนั งสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต ่าํ กวา 6 เดือน นั บจากวันหมดอายุ นั บจากวันเดินทางไป-กลับ **กรุณาตรวจสอบกอนสง
ใหบริษัทมิฉะนั ้ นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี พาสปอรต หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอม
พรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ
**กรณี ลูกคาถือหนั งสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตองทําวีซากอนเดินทางเขาไตหวัน *ราคาไมรวมคาวีซา

หมายเหตุ
**กรณี ลูกคาตองการซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดตอคอนเฟิ รมเวลากับเจาหน าที่อีกครัง้ **
**รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นตน โดยมิต องแจงให
ทราบลวงหน า**
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรท่จี ายใหกับผูจัด เป็ นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระ
ใหกับสายการบินและสถานที่ต างๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั ้ นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตหวัน)
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้ คาตัว๋ เครื่องบินใหแกทาน
อัต ราคาบริการขางตน เป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน
่ จากสายการบิน ดังนั ้ นเมื่อทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิ
สามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณี ท่ท
ี านเดิน
ทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตัว๋ เครื่อง มิฉะนั ้ นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบ
ใดๆทัง้ สิน
้ กรณี กรุปออกเดินทางไมได
***หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง หรือ รานใดๆก็ต ามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ต าม ลูกคาตองจายคา
ชดเชยเพิ่ม ทานละ 300NT โดยไกดทองถิ่นจะเป็ นผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง ***
**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวสามารถใหบริการวันละ10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้ นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง***

การยกเลิก
เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชัน
่ ตัว๋ เครื่องบินเป็ นราคาแบบซื้อขาด เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทงั ้ หมดแลว ขอ
สงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณี ใดทัง้ สิน
้

