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เที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง-ล่ องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดกวนอู-ช้ อปปิ ้ งตลาดฟ่ งเจี่ย
อุทยานเหย่ หลิว- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น
ช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง และซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต

วันแรก
23.30 น.
03.10 น.
วันที่สอง
08.00 น.
เช้ า

ดอนเมือง-ไต้ หวัน-เถาหยวน
พร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมื อง อาคารผู้ โดยสารขาออก อาคาร 1 ชัน้ 2 ประตู 7-8 เคาน์ เตอร์ สายการบิน THAI
LION AIR (SL) เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
เดินทางสูไ่ ทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL938 (ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) ใช้ เวลา
บินประมาณ 4 ชัว่ โมง
หมู่บ้านสายรุ้ง-ล่ องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ร้ านเห็ดหลินจือ-ช้ อปปิ ้ งตลาดฟ่ งเจี่ย
ถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย นาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ
สูเ่ มืองผูหลี่
บริการอาหารเช้ าแบบกล่ องบนรถ
นาท่านเดินทางเที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) เดิมเป็ นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมือง
ของจีนที่ลี ้ภัยมาอยู่กันที่ไต้ หวัน หมู่บ้านสายรุ้งนีเ้ ป็ นหนึ่งในหมู่บ้านจานวนมากที่สร้ างขึ ้นเพื่อให้ ทหาร และครอบครัวของ
พรรคก๊ กมินตัง๋ ที่ลี ้ภัยมาอยู่ที่ไต้ หวัน สร้ างขึ ้นแบบง่ายๆ และรวดเร็ วจึงมีสภาพที่ไม่ค่อยน่าอยู่นัก โดยเกือบจะทัง้ หมดได้ ถูก
ทาลายและปรับเปลี่ยนเป็ นที่อยู่อาศัยที่ทนั สมัยจนเกือบจะหมดแล้ ว โดยในระหว่างที่ได้ เริ่ มมีการรื อ้ ถอนนัน้ ได้ มีทหารเก่าที่
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เที่ยง

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

ชื่อว่า Huang Yung-Fu ได้ ออกมาวาดลวดลายต่างๆ ด้ วยสีสนั สดใส ตามผนังและกาแพงของหมู่บ้านที่ เกือบจะร้ างผู้คน มี
ทังตั
้ วหนังสือ ตัวการ์ ตนู และลวดลายอื่นๆ ที่ดเู หมือนการวาดของเด็กๆ แต่กลับให้ อารมณ์ เหมือนงานศิลปะ จนมีนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยใกล้ เคียงมาพบเจอ และมีการบอกต่อกันไปจนมีชื่อเสียงในระดับประเทศ จึงมีการประกาศจากทางรัฐบาลให้
เป็ นพื ้นที่อ นุรักษ์ เ อาไว้ ปั จ จุบนั จึงเป็ นสถานที่ท่อ งเที่ยวชื่ อ ดังของเมือ งไทจง ที่ มีนักท่อ งเที่ ยวเดินทางมาเยี่ ยมเยื อ นกัน
มากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เป็ ดปั กกิ่ง
พาท่านล่ องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็ นที่นิยมของชาวไต้ หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนีม้ ี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี ้จะมีจดุ ท่องเที่ยวที่สาคัญมากมาย นาท่านล่องเรื อชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็ก
ที่สดุ ในโลก พร้ อมกับให้ ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซาจัง๋ ณ วัดพระถังซาจั๋ง ที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
และนาท่านกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื อ้ เทพเจ้ าแห่งปั ญญา เทพกวนอู เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์
รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตงอยู
ั ้ ่หน้ าวัด ซึ่งมีมลู ค่าตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชม
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทราจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองไทจง นาท่านแวะเลือกซือ้ สินค้ าพืน้ เมืองที่
ผลิตจากเห็ดหลินจือ และทาท่านสูแ่ หล่งช้ อปปิ ง้ ตลาดฟ่ งเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต ตังอยู
้ ่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยฝ่ งเจี่ย เมืองไถ
จง เป็ นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นไต้ หวัน โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์ฝ่งเจี่ยเป็ นตลาดคนเดินมีร้านค้ าจาหน่ายสินค้ าครบครันทัง้
เสื ้อผ้ า เครื่ อ งสาอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้ หวัน เมนูที่ขึ ้นชื่ อ ของที่ นี่ได้ แก่ ชานมไข่มุก กุน เชี ยง และเต้ าหู้เหม็น
นักท่องเที่ยวสามารถหาซื ้อสินค้ าต่างๆ ได้ อย่างพอใจ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ CITY SUITE TAICHUNG หรือเทียบเท่ า 4*
ไทเป-ร้ านพายสับปะรด-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ร้ านชา-ดิวตีฟ้ รี -ช้ อปปิ ้ งซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้ หวันซึ่งตังอยู
้ ่ทางตอนเหนือของประเทศ และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3
ล้ านคนไทเปเป็ นศูนย์รวมทางด้ านต่างๆ ของไต้ หวัน ทัง้ การศึกษา การค้ า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม นาท่านเลือกซื อ้
ของฝากขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้ หวันที่ร้านเหว่ยเก๋อ และยังมีขนมอื่นๆ เช่น ป๊ อปคอร์ น, เห็ดทอด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ชาบูหม้ อไฟไต้ หวัน
จากนันน
้ าท่านชมอนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้ างขึ ้นเพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้ เวลาในการสร้ างถึง 3
ปี สร้ างแล้ วเสร็ จ ในปี พ.ศ. 2523 มีพื น้ ที่ ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่ า นสามารถชมชี ว ประวัติแ ละรู ป ภาพ
ประวัติศาสตร์ สาคัญที่หาดูได้ ยากภายในอนุสรณ์ สถาน นาท่านช้ อปปิ ้ งสินค้ าปลอดภาษี ท่ ี DUTY FREE TAIWAN ให้
ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมนาเข้ าจากต่างประเทศอาทิปราด้ า, ชาแนล, เฟอร์ รากาโม่เป็ นต้ น จากนัน้ นาท่ านแวะชิมชา
และสินค้ าโอทอปของไต้ หวัน
นาท่านช้ อปปิ ้ งซือหลินไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดที่ มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื ้นเมือง
และตลาดคนเดิน อาหารพื ้นเมืองที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของไต้ หวันคือเต้ าหู้เหม็น หากใครไปไต้ หวันแล้ วไม่ ได้ ลิ ้มลองรสชาติของเต้ าหู้
เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้ หวัน และยังมีเครื่ องดื่มอีกชนิดที่ มีต้นกาเนิดที่ไต้ หวันคือ ชานมไข่มกุ ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้ า
หลากหลายชนิดตังแต่
้ ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีสนิ ค้ ามากมาย เสื ้อผ้ า รองเท้ า เครื่ องประดับ รองเท้ าผ้ าใบ รองเท้ ากีฬา
ยี่ห้อต่างๆ จะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%
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***อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อให้ เวลาในการช้ อปปิ ้ งสินค้ าได้ อย่ างเต็มที่ **
พักที่ GREEN WORLD SANSUI HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
วันที่ส่ ี
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น-อุทยานเย่ หลิว-ศูนย์ สร้ อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101-ช้ อปปิ ้ งย่ านซีเหมินติง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตังแต่
้ สมัยกษัตริ ย์กวงสวี ้แห่งราชวงศ์
ชองมีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่การโหมขุดทองและแร่ ธาตุต่างๆ ทาให้ จานวนแร่ ลดลงอย่างน่าใจหายผู้คน
พากันอพยพย้ ายออกไปเหลือทิ ้งไว้ เพียงแต่ความทรงจา จนกระทั่งมีการใช้ จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปยฉิง
เฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากจึงเป็ นที่นามาของการท่องเที่ยว
จากนันน
้ าท่านเที่ยวชมอุทยานเหย่ หลิว (YehliuGeopark) อุทยานแห่งนีต้ งอยู
ั ้ ่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้ หวันมีลกั ษณะ
พื ้นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล มี ชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้ วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาแต่งดงาม เกิดจากการกัดกร่ อน
ของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้ านปี ก่อนทาให้ เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่ งใน
รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้ วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่ าง ต่างๆ เช่น รองเท้ าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด แต่ที่โดดเด่นมี
ชื่อเสียงมากที่สดุ ก็คือ รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้ วจะต้ องไป
ถ่ายรูปคูก่ บั สิง่ นี ้ ที่นี่ยงั มีร้านค้ าต่างๆ มากมายที่ขายของแห้ งที่มาจากทะเลให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเลือกชิมได้ อย่างจุใจ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารทะเล+กุ้งมังกร
นาท่านเดินทางกลับตัวเมืองไทเป แวะศูนย์ สร้ อยสุขภาพเจอมาเนี่ ยม GERMANIUM มีทงั ้ แบบสร้ อยข้ อมือ และสร้ อยคอ
ซึ่ง เป็ น เครื่ อ งประดับ เพื่อ สุขภาพการช่ ว ยในการไหลเวีย นโลหิ ต ในร่ างกาย รวมทัง้ มี ช มหยกไต้ ห วัน และปะการั ง แดง
เครื่ องประดับล ้าค่าของชาวไต้ หวันมาตังแต่
้ โบราณ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ตกึ ไทเป 101 เป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองไทเป
มี ค วามสู งถึง 508 เมตร (ไม่รวมค่า ขึ ้นตึก ) ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้ม ขนาดใหญ่ ห นักกว่า 900 ตัน ทาหน้ า ที่ กัน การ
สัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว หลังจากนัน้ นาท่านอัพเดทแฟชั่นการตกแต่งร้ านค้ าสไตล์ไต้ หวัน อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ้ ง
ย่ านซีเหมินติงหรื อสยามสแควร์ ไต้ หวัน มีสินค้ ามากมายหลากหลายรวมทัง้ สินค้ าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ เช่น Onitsuka
Tiger, Nike, Puma
***อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อให้ เวลาในการช้ อปปิ ้ งสินค้ าได้ อย่ างเต็มที่ **
พักที่ GREEN WORLD SANSUI HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
วันที่ห้า
เถาหยวน-กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน
10.45 น.
เหิรฟ้กลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL399 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
13.35 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ
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อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
9-13 ส.ค.
12-16 ต.ค.
19-23 ต.ค.

ราคาผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน
20,999
22,999
23,999

รา ค า เด็ ก เสริ ม เตี ย ง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
20,999
22,999
23,999

ราคาเด็ ก ไม่ เสริ ม เตี ย ง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
20,999
22,999
23,999

พั ก เ ดี่ ย ว
จ่ ายเพิ่ม
5,000
5,000
5,000

อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–ไทเป-กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุ
ไว้ ในรายการ / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ ในรายการ (กรณีพกั 3 ท่านท่านที่ 3 เป็ นเตียงเสริม) / ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. /
ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ ระบุไว้ / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขของ
กรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 1,500 NT$*** / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือ
พาสปอร์ ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่นา้ หนักเกิน / ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่มิได้
ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้ งล่วงหน้ าตังแต่
้ ทา
การจองกรณี ต้องการใบกากับภาษี / ค่าภาษี เชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก / ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้ หวันกรณี ที่
สถานทูตประกาศให้ ยื่นปกติ
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต
ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 21 วัน
ไต้ หวันประกาศยกเลิกการตรวจลงตราวีซ่าไต้ หวันสาหรับนักท่ องเที่ยวไทย
โดยมีผลบังคับทดลองใช้ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2561พานักได้ 30 วัน
***เงื่อนไขพิเศษสาหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่ าน ออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์
2. กรุ ณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่ างๆ ก่ อนออกตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ, ซือ้ ตั๋วรถไฟ, ซือ้ ตั๋วรถโดยสาร
และจองห้ องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้ า
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
หรื อเก็บค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ ้นจริง
/ เก็บค่าใช้ จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้ วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทังหมด
้
100 %
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หมายเหตุ
1.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริการใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.
บริ ษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อ สับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสมโรงแรมที่ พกั อาจมีการสลับปรั บเปลี่ยนขึน้ อยู่ กับ
ความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นสาคัญ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
4.
การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะ
เหมาจ่าย
5.
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6.
การท่องเที่ยวประเทศไต้ หวันนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว หากท่านใด
ไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
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