ไต้ หวัน 4 วัน 3 คืน (วันหยุดพิเศษ)
( ไต้ หวันขั้นเทพสุดคุ้ม2 )
(ฝงเจี๋ยไนท์ มาร์ เก็ต) / ล่ องเรื อทะเลสาบสุริยันจันทรา / ศาลเจ้ ากวนอู
หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค /ตึกไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 / แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง

** ไม่ บังคับทิป + ไม่ เน้ นเข้ าร้ านช้ อป + จัดเต็ม..อิ่มทุกมือ้

กรุณาตรวจสอบอายุพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทาง
กาหนดการเดินทาง 25-28 ตุลาคม 2560
วันที่ 1
11:00 น.
13:40 น.
18:20 น.

นา้ หนักกระเป๋า 30KGS.

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – จงลี่
พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดย
มีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวนโดยเที่ยวบินที่ CI832
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน นาท่านเดินทางสู่ เขตจงลี่
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (พระกระโดดกำแพงหูฉลำม+ขำปูยักษ์ ) หลังรับประทานอาหารค่า เดินทางเข้ าสู่
โรงแรมที่พกั เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่  FULLON HOTEL JHONGLI (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า
http://jhongli.fullon-hotels.com.tw

วันที่ 2
เช้ า

เที่ยง

ค่า

วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

จงลี่ – ผูหลี่ – ศาลเจ้ ากวนอู – ล่ องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซาจั๋ง) – ชิมชาอูหลง – ไทจง - ฝงเจี๋ยไนท์
มาร์ เก็ต
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ผูหลี่ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ ขึ ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สดุ ของไต้ หวัน และยังเป็ นแหล่ง
อาบน ้าแร่ที่ดีที่สดุ ของไต้ หวันอีกด้ วย เนื่องจากเมืองนี ้อยู่ในหุบเขาและถูกล้ อมรอบด้ วยภูเขาสูงทัง้
เมือง จึงทาให้ เป็ นเมืองที่มีอากาศบริสทุ ธิ์ที่สดุ ของไต้ หวัน นาท่านกราบไหว้ สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ที่ วัดกวนอู
เช่น ศำสดำขงจื้อ เทพเจ้ าแห่งปญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหิน
อ่อน 2 ตัว ที่ตงอยู
ั ้ ่หน้ าวัด ซึ่งมีมลู ค่าตัวละ1ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของทะเลสาบสุริยนั จันทรา
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ปลำประธำนำธิบดี) หลังรับประทานอาหาร
กลางวัน นาทุกท่าน ล่ องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็ นที่นิยม
ของชาวไต้ หวันรอบๆทะเลสาบแห่งนี ้จะมีจดุ สาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี ้มีความ
ยาวถึง 33 กิโลเมตร นาท่านล่องเรื อชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สดุ ในโลกพร้ อมกับให้ ท่าน
นมัสการรูปเคารพของพระถังซาจัง๋ ณ วัดพระถังซาจั๋ง ที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนั จันทรา
จากนันน
้ าทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกาเนิดที่ไต้ หวันโดยเฉพาะที่จงั หวัด หนันโถว แห่งนี ้เป็ นแหล่งปลูกชาอู
หลงที่ดีที่สดุ ท่านจะได้ ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 2,000 เมตร
ขึ ้นไป จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางสูเ่ มือง ไทจง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ สลัด+สเต็กจานร้ อน) หลังรับประทานอาหารค่า นาทุกท่านดที่ยวชม ฝงเจี๋ย
ไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นไนท์มาร์ เก็ตที่ใหญ่ที่สดุ ของเมืองไทจง มีสนิ ค้ าหลากหลายทังเสื
้ ้อผ้ า รองเท้ า ของกิน ซีดี ของเล่น ให้ ท่าน
อิสระเลือกซื ้อเลือกชมอย่างมากมายตามอัธยาศัย
พักที่  BEACON HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า
www.beaconhotel.com.tw

ไทจง – ไทเป – ร้ านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 – DUTY FREE – แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่านไปอิสระช็อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ DUTY
FREE พบกับสินค้ าประเภทเครื่ องสาอางและนา้ หอมที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทย นอกจากนี ้ยังสินค้ าของฝากราคาไม่แพงอีก
มากมายให้ ท่านได้ เลือกซื ้อกลับไปเป็ นของที่ระลึก จากนันน
้ าทุกท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และ
พาท่านขึ ้นลิฟท์ที่เร็ วที่สดุ ในโลกเพื่อ ชมวิวชัน้ 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรี ยกว่า
Damper เป็ นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้ นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชัน้
89 เพื่อคอยทาหน้ าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 5 เป็ นร้ านค้ าแบรนด์เนม
บริเวณที่ตงของตึ
ั้
กนี ้ยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ แห่งใหม่ที่เป็ นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมี
ห้ างสรรพสินค้ าและช้ อปปิ ง้ มอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี ้เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้ หวัน จากนันพาท่
้
านไปชิม
ขนมขึ ้นชื่อที่สดุ ของไต้ หวันที่ ร้ านขนมพายสับปะรด ซึ่งทาจากแป้งเค้ กโดยที่ภายในสอดไส้ สบั ปะรดกวน ที่มีเนื ้อละเอียด
นุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็ นของฝากอย่างดี
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ติง่ ไท่ ฟง เสี่ยวหลงเปำ) หลังรับประทานอาหาร
กลางวัน นาทุกท่านเยี่ยมชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้ างจากหินอ่อนทังหลั
้ ง ศึกษา
ชีวประวัตแิ ละผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้ อมถ่ายรูปกับรูปปั น้ ทองเหลืองขนาด
ใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ่ในโถงใหญ่ชนบน
ั ้ ชันล่
้ างเป็ นห้ องแสดงนิทรรศการและข้ าวของเครื่ องใช้ ของอดีตผู้นา

ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทังหลั
้ ง มีลกั ษณะการก่อสร้ างคล้ ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้ านข้ างของหออนุสรณ์ เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้ างด้ วย
สถาปั ตยกรรมแบบจีน จากนันน
้ าทุกท่านอิสระช็อปปิ ง้ กันต่อที่ แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง เปรี ยบเสมือนสยามสแควร์ ใน
กรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้ หวัน มีร้านค้ าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์
วัยรุ่นมากกมาย โดยเฉพาะรองเท้ าแฟชัน่ วัยรุ่นที่กาลังดังและฮิตที่สดุ ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทางานใน
ไทยได้ แก่รองเท้ ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER โดยที่ไต้ หวันมีราคาที่ถกู ที่สดุ ในโลก เชิญท่านอิสระ
เลือกซื ้อตามอัธยาศัยได้ อย่างเต็มที่
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ สุกี้ชำบูชำบู+เบียร์ ไม่ อั้น!!!) หลังรับประทาน
อาหารค่า นาท่านเดินทางกลับสูท่ ี่พกั
พักที่  PLATINUM HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า
http://platinumhotel.com.tw

ค่า

วันที่ 5

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า สมควรแก่เวลานาทุกท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน
อาลากรุงไทเป เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเที่ยวบินที่ CI 831
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึน้ ของภาษีนา้ มันของสายการบิน
อัตราค่ าบริการ
ราคาผู้ใหญ่ 1 ท่ าน ราคาเด็กใช้ เตียง (2-12 ปี )
ราคาเด็กไม่ ใช้ เตียง (2-12 ปี )
พักเดี่ยวเพิ่ม
วันเดินทาง
(พัก 2 ท่ าน / ห้อง)
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้อง)
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้อง)
**วันหยุดพิเศษ**
24,488.23,488.22,488.5,500.25-28 ตุลาคม 2560

เช้ า
09:20 น.
12:00 น.

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
3. ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้ อง)
4. ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ท่ ำนละไม่ เกิน 1,000,000 บำท (ค่ ำรั กษำพยำบำลไม่ เกิน 500,000 บำท) ทังนี
้ ย้ ่อมอยูใ่ นข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัท
ประกันชีวิต
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่นา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 30 กิโลกรั มต่ อท่ ำน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้ าไต้ หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้ รับกำรยกเว้ นวีซ่ำตำมเงื่อนไข)
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
6. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
7. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ยังไม่ รวมค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้ ำทัวร์ ที่เดินทำงจำกประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับควำมพึงพอใจของลูกค้ ำ)

การยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
ทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป
้
คืนเงินทังหมด
้
หรื อเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึนตามจริ
้
ง
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป
้
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 5,000 บาท หรื อเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ตามจริ ง
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึนตามจริ
้
ง
5. ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม ที่
เกิดขึนทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ ชาระไว้ แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองทีน่ ั่งบนเครื่ อง และโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็
ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึน้ บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่
ให้ บริ การ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริ การนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ ้น แต่
ทั ้งนีท้ างบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. กรุ ณาตรวจสอบพาสปอร์ ต มีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้ าประเทศ ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบในทุกกรณี !!!)

