ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
... สัมผัสความทันสมัยของนครไทเป ...
ดืมดํากับธรรมชาติอนั งดงาม พร้อมล่องทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา
กําหนดการเดินทาง

วันเสาร์ ที 13 เมษายน พ.ศ. 2562 (1)
05.00 น.
07.10 น.
11.50 น.

เทียง
บ่าย

คํา

กรุงเทพฯ – ไทเป – พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติก้กู ง
อนุสาวรีย์วรี ชนจงเลียฉือ

คณะพร้ อ มกัน ทีสนามบิน สุ วรรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั น 4พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทยเคาน์ เตอร์ 7-12
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เข้ าประตู 2)
ออกเดินทางสู่ กรุ งไทเป โดยเทียวบินที TG 634
ถึงกรุ งไทเป เมืองหลวงแห่งเกาะไต้หวัน ทีอยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรั ฐประชาชนจีน
เกาะไต้หวันตังอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่ างจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
ประมาณ 160 กิโลเมตร เกาะไต้หวันมีลกั ษณะเป็ นเกาะทอดยาวจากเหนื อสู่ ใต้ โดยมีแนวเขาอยู่
ส่ วนกลางของเกาะ
รับประทานอาหารกลางวัน (โต๊ ะจีนภายในโรงแรม NOVOTEL)
นําท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติก้ กู ง ทีได้รับการยกย่องว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ทีเก็บวัตถุ
โบราณและสมบัติลาค่
ํ าของจีนทีใหญ่ทีสุ ดในโลก โดยมีจาํ นวนวัตถุโบราณกว่า 650,000 ชิน และ
มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 7,000 ปี ไม่วา่ จะเป็ นภาพวาด เครื องปั นดินเผา เครื องสัมฤทธิ หยก
และวัตถุโบราณหายากต่างๆ หลังจากนันชม อนุสรณ์ วีรชนจงเลียฉื อ สร้ างขึนในปี 1969 เพือ
ระลึกถึงวีรบุรุษทีสละชีพเพือชาติ โดยผนังทังสี ด้านของตัวอาคารกลาง จะประดับด้วยรู ปภาพ
และเกียรติประวัติของวีรชนในสมัยปฏิวตั ิลม้ ราชวงศ์แมนจู สมัยรวมประเทศต่อต้านญีปุ่ น จนถึง
ยุคปราบคอมมิวนิสต์ ทีอนุสรณ์แห่งนียังมีการผลัดเปลียนเวรยามของทหารประจําการทีด้านหน้า
ประตูกลางทีน่าชมเป็ นอย่างยิง
รับประทานอาหารคํา (เสี ยวหลงเปา)
นําเข้าทีพัก GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที 14 เมษายน พ.ศ. 2562 (2)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึนชม ตึกไทเป 101 สัญลักษณ์ ใหม่ของไทเป ตึก นี มีความสู งทังหมด 508 เมตร โดย
นอกจากจะเป็ นอาคารทีสู ง ทีสุ ดในโลกแล้ว ยัง มีลิ ฟท์ทีวิงเร็ วทีสุ ดในโลกด้วยความเร็ วกว่า
1,008 เมตรต่อนาที เป็ นตึกทีผสมผสานสัญลักษณ์อนั เป็ นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความ
เชือโบราณให้เข้ากันกับเทคโนโลยีทนั สมัยได้อย่างลงตัว ลักษณะอาคารออกแบบเป็ นรู ปทรง
ลําไผ่ 8 ปล้อง มีการติดลูกตุม้ เหล็กขนาดใหญ่หนัก 900 ตันทําหน้าทีดูดซับแรงสันสะเทือนไม่ให้
อาคารสู งเสี ยดฟ้ าแห่งนีสันไหวไปมาเมือเกิดแผ่นดินไหว ภายในนอกจากเป็ นอาคารสํานักงาน
แล้ว ยังเป็ นแหล่งช้อปปิ งร้ านค้าแบรนด์เนมต่างๆ อีกด้วย หลังจากนันนําท่านสัมผัสการทําขนม
พายสั บปะรด ของฝากขึนชือของ ไทเป
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีนกวางตุ้ง, เป็ ดปั กกิง)
นําท่านเดินทางสู่ วัดหลงซั นซื อ วัดเก่าแก่ทีมีชือเสี ยงและมีความศักดิสิ ทธิ มาก มีอายุกว่า 240 ปี
ด้านในประดิษฐานพระโพธิ สัตว์กวนอิม ทังชาวไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมมากราบไหว้เป็ น
จํา นวนมาก หลัง คาสองชันเป็ นสถาปั ตยกรรมทีผสมผสานกัน ระหว่า งฟูเ จียนและไต้หวัน
จากนันนํา ท่านสู่ ตลาดซี เ หมินติง แหล่ ง ช้อ ปปิ งอัน ทันสมัย อิ ส ระให้ท่านเลื อกซื อของตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา (สุ กีมาล่ า,เบียร์ ดืมไม่ อัน,ไวน์ ,ไอศรี ม)
นําเข้าทีพัก GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันจันทร์ ที 15 เมษายน พ.ศ. 2562 (3)
เช้า

เทียง
บ่าย
คํา

ตึกไทเป 101 – วัดหลงซันซือ – ซีเหมินติง

ไทเป – หมู่บ้านจิวเฟ้ น – อุทยานเหย่หลิว – ไถจง
ตลาดฝงเจียไนท์ มาร์ เก็ต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิวเฟ้ น หมู่บา้ นโบราณทีตังอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง เป็ นถนนคน
เดินของไต้หวัน อดีตเมืองแห่งนีเคยรุ่ งเรื องเพราะเป็ นเหมืองแร่ ทองคํา แต่ปัจจุบนั นันแร่ ทองคํา
เริ มลดน้อยลง จนปั จจุบนั กลายเป็ นถนนคนเดิน และ แหล่งท่องเทียวทีมีชือเสี ยงสําหรับนักชิมตัว
ยง หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ อุทยานเยหลิว (Yehliu Geopark) ตังอยู่ทางส่ วนเหนื อสุ ดของ
เกาะไต้หวัน อยู่ในอําเภอว่านหลี อุทยานเต็มไปด้วยโขดหินและวะง่ อนทราย มีรูปทรงแปลกตา
และงดงาม ทีเกิดจากการเคลือนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่ อนเซาะของลม และนําทะเลมา
เป็ นเวลายาวนาน
รับประทานอาหารกลางวัน (กุ้งมังกรซี ฟดส์
ู้ ไหหลงจู)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองสําคัญอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เป็ นศูนย์กลางการเดินทางจาก
ทางด้านเหนือและด้านใต้ *** (ระยะทางประมาณ 189 กม. / ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา (บุฟเฟต์ ภายในโรงแรม FRESH FIELDS)
หลังจากนันนําท่านสู่ ตลาดฝงเจียไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดนัดกลางคืนทีมีเสี ยงของเมืองไถจง ให้ท่าน
ได้เลือกซื อสิ นค้าราคาย่อมเยา / นําเข้าทีพัก FRESH FIELDS HOTEL หรื อเทียบเท่า

ไต้หวัน 5 วัน (13-17 เมษายน 62)

หน้า 2

วันอังคารที 16 เมษายน พ.ศ. 2562 (4)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่า นเดิน ทางสู่ หมู่บ้ านสายรุ้ ง(Rainbow Village) เป็ นหมู่บ้านเก่ าของทหารผ่า นศึ กในยุ ค
สงครามกลางเมืองของจีนทีลีภัยมาอยู่กนั ทีไต้หวัน ซึ งสร้ างขึนอย่างง่ายๆจากวัสดุทวไป
ั แต่ได้รับ
การเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสี สันสดใสตามผนังและกําแพงในหมู่บา้ นจนเป็ นทีสนใจของ
บุคคลทัวไปทําให้มีชือเสี ยงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเทียวชือดังของเมืองไถจงไปในทีสุ ด จากนัน
นําท่านชม วัดจงไถซานซื อ วัดทีเริ มสร้ างในช่วงปี 1990 และใช้เวลาสร้ างนานกว่าทศวรรษจน
แล้วเสร็ จในปี 2001 ลักษณะสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบผสมผสานระหว่างจีนกับตะวันตก นมัสการ
สิ งศักดิสิ ทธิ และพระโพธิ สัตว์หลายพระองค์ นอกจากนี วัดจงไถซานซื อยังเป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทีมีหอ้ งเรี ยนหลายพันห้อง ได้ชือว่าเป็ นวัดทีทันสมัยมากทีสุ ดแห่งหนึงในไต้หวัน จากนันนําท่าน
เดินทางสู่ ทะเลสาบสุ ริยัน-จันทรา 1 ใน 8 สถานทีท่องเทียวสําคัญของไต้หวัน นําท่าน ล่ องเรื อ
ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบทีมีภูเขาล้อมรอบ ด้วยลักษณะภูมิประเทศทีโดดเด่น และ
ถนนรอบทะเลสาบทีมีความยาวกว่า 33 กิ โลเมตร ทําให้ตวั ทะเลสาบมองแล้วคล้ายพระอาทิตย์
และพระจันทร์ เสี ยว อันเป็ นทีมีของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั -จันทรา” นําท่านนังกระเช้ าลอยฟ้ า
ข้ามทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์อนั สวยงามแบบพาโนราม่า
รับประทานอาหารกลางวัน (ภัตตาคารอิงหาร)
นําท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซั มจัง สักการะพระอัฐิของพระถังซัมจังทีอัญเชิ ญมาจากชมพูทวีป
ในปี 1965 หลัง จากสร้ างวัดสํา เร็ จแล้ว จากนันนําท่านสู่ หมู่บ้ านวั ฒนธรรม 9 ชนเผ่ า ชมโชว์
ระบําพืนเมืองของชนเผ่าดังเดิมต่างๆ บนเกาะไต้หวัน สนุกสนานกับโซนสวนสนุกอันทันสมัยที
มีเครื องเล่นหลากหลายให้ท่านได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที
รับประทานอาหารคํา (สุ กีชาบูเซี ยนเย้ ) / นําเข้าทีพัก

วันพุธที 17 เมษายน พ.ศ. 2562 (5)
เช้า
เทียง
บ่าย

หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดจงไถซานซือ
ล่องทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจัง
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า

ไถจง – ไทเป – DUTY FREE –
อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค – พิพธิ ภัณฑ์นําพุร้อนเป่ ยโถว
กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งไทเป นําท่านเดินทางสู่ ร้าน DUTY FREE อิสระให้ท่านเลือกซื อสิ นค้า
แบรนด์เนมปลอดภาษี
รับประทานอาหารกลางวัน (พระกระโดดกําแพง)
นํา ท่า นชม อนุ สรณ์ สถานเจี ยงไคเชค หรื อ อนุ ส รณ์ ส ถานเจีย งไคเชค สถานทีระลึ ก ถึ ง อดี ต
ประธานาธิ บดีเจียงไคเชค ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทังหลัง สร้ างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบจีนโบราณ
งดงามตระการตา ด้านข้างของหออนุสรณ์เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่ งชาติขนาดใหญ่
จนกระทังกลางปี 2007 ทางรัฐบาลไต้หวันจึงเปลียนชือเป็ นอนุสรณ์ประชาชนก้าวหน้า เพือเป็ นที
รําลึกถึงกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนตลอด 20 กว่าปี ทีผ่านมา จากนันนําท่านเดินทางสู่
พิพิธภัณฑ์ นําพุร้อนเป่ ยโถว (Beitou Hot Spring Museum)เป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมทีผสมผสาน
ระหว่างญีปุ่ นกับตะวันตก สร้ างขึนในปี ค.ศ. 1913 ในสมัยทีไต้หวันอยู่ภายใต้การปกครองของ

ไต้หวัน 5 วัน (13-17 เมษายน 62)

หน้า 3

20.05 น.
22.50 น.

ญีปุ่ น เป็ นสถานทีอาบนําร้ อนสาธารณะ ภายในพิพิธภัณฑ์จดั แสดงห้องอาบนําดังเดิม สิ งของทีใช้
ในการอาบนําร้ อน มีแผ่นป้ ายแสดงความเป็ นมาของเป่ ยโถว
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที TG 635
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี หรื อ ซี )

หมายเหตุ
 ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะ
หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้

ระเบียบการสํ ารองทีนัง ** (โทรศัพท์ ติดต่ อหมายเลขภายใน 408) **
โทร. 0-2250-8999 แฟกซ์ . 0-2250-9980-1
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
10,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์
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อัตราค่ าบริการ
(ราคาสําหรั บผู้ใหญ่ 15 ท่ านขึนไป)
พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (พักรวมกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี /มีเตียง (พักรวมกับผูใ้ หญ่ 1-2 ท่าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / ไม่ มีเตียง (พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

.-บาท
.-บาท
.-บาท
.-บาท
.-บาท

อัตรานีรวม

 ตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คมุ้ ครองโรคประจําตัว)
 ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย : ค่าทีพักในโรงแรมทีได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมือตามทีระบุในรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง ในกรณี ทีโรงแรมมีให้บริ การ
 หัวหน้าทัวร์ ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ภาษีมูลค่าเพิม 7 % (โดยคิดจากค่าบริ การ)

ไม่รวม

 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง,
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่านําหนักกระเป๋ าเกินกว่าทีสายการบินกําหนด
หมายเหตุ
ราคา และ รายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของ สายการบิน โรงแรมทีพัก
ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
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