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ทาโรโกะ

เหย่หลิ่ว

อารีซัน

เขิ่นติง

เดินทางโดยสายการบินแห่ งชาติ ไต้ หวัน เครื่ องลาใหม่ กัปตันเก่าประสบการณ์ สูง
ทีน่ ั่งกว้ างขวางสะดวกสบาย
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
อาหารพิเศษ..สเต็กไต้ หวัน+สลัดบาร์ / ปลาประธานาธิบดี / เป็ ดย่ าง / สุ กี้ ชาบูชาบู / เสี่ ยวหลงเปา / ภัตตาคาร 200
ล้าน / พระกระโดดกําแพง+ขาปูอาลาสก้า / ชานมไข่ มุก
กําหนดการเดินทาง สงกรานต์ 11 – 18 เมษายน 2558
วันแรก
กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
08.30 น.
11.10 น.
15.40 น.

พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาท์ เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA AIRLINES
เจ้ าหน้ าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสํ าหรับทุกท่ าน
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เทีย่ วบินที่ CI 834
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว

(SML) ไต้หวัน-อาบนํ้าแร่ 2 วัน สงกรานต์ 8 วัน 7 คืน (CI) 11-18 เม.ย. 50,900.-
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นําท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจง เป็ นเมื องใหญ่อนั ดับที่ 3 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน
ปั จจุ บนั เมื องไทจง เป็ นศูนย์วฒั นธรรมการศึ กษา เศรษฐกิ จและการคมนาคมและในขณะเดี ยวกันก็เป็ นศูนย์
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของ และนอกจากนี้ เมืองไทจงยังเป็ นเมืองหนึ่ งที่สะอาดเรี ยบร้ อย จนได้รับขนาน
นามว่าเป็ นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวันอีกด้วย
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็กไต้ หวัน + บุฟเฟ่ ต์ สลัดบาร์
หลังอาหารนําท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสี ยงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับ
การช้อปปิ้ ง เลือกซื้ อสิ่ งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่า
เมืองไทยแน่นอน
พักที่ FUSHIN HOTEL TAICHUNG 4 ดาว http://fushin-taichung.hotel.com.tw หรือเทียบเท่า

คํ่า

วันทีส่ อง

ไทจง-หนานโถว-หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่ า (เครื่ องเล่ น+ชมโชว์ )+ นั่งกระเช้ า-ล่ องเรื อทะเลสาบ
สุ ริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวินอู่ – เจียอี้

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ หนานโถว แล้วนําท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้ า ใหม่ล่าสุ ดข้ามภูเขาสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่ าท่าน
จะได้ชมโชว์ ระบําพืน้ เมืองโชว์วฒั นธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆบนเกาะไต้หวันจากนั้นนําท่านนั่งกระเช้ าลอย
ฟ้าสู่ โซนสวนสนุกอันทันสมัยที่มีเครื่ องเล่นหลากหลายให้ท่าน ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย
กลางวัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่ าย
นํา ท่ า น ล่ องเรื อ ทะเลสาบสุ ริยันจั นทรา ซึ่ งได้รับ การกล่ า วขานว่างดงามราวกับ ภาพวาด เปรี ย บเสมื อน
สวิสเซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซี นิกแอเรี ยซึ่ งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ ยอดเขาที่นบั จากความสู งระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33
กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบมองดู
คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั จันทรา” ให้ท่านดื่ มดํ่ากับ
บรรยากาศริ ม ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นําท่านขึ้นสู่ วัดพระ
ถังซัมจั๋ง นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจัง๋ ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลา
อันสมควรนําท่านขึ้ นฝั่ งเดิ นทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่ งหมายถึ งศาสดาขงจื่ อเทพเจ้าแห่ ง
ปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าถึงตัวละ 1
ล้านเหรี ยญไต้หวัน ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้
คํ่า
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เป็ ดย่าง
พักที่ CHIAYI MAISON DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว http://chiayi.maisondechinehotel.com/ หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
เช้ า

เจียอี้ – อุทยานแห่ งชาติอารีซัน – เกาสง – ลิว่ เหอไนท์ มาร์ เก็ต
 บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(SML) ไต้หวัน-อาบนํ้าแร่ 2 วัน สงกรานต์ 8 วัน 7 คืน (CI) 11-18 เม.ย. 50,900.-
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กลางวัน
คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเขาอารี ซัน ระหว่างทางชมทัศนี ยภาพที่แสนสวยงามสองข้างทางของต้นไม้
ใหญ่เขียวขจี เข้าชม อุทยานแห่ งชาติเขาอารีซัน ซึ่ งเป็ นจุดท่องเที่ยวที่สาํ คัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของไต้หวัน
ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดนําท่านเที่ยวชมธรรมชาติ บนเทือกเขาอารี ซนั สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ชื่ นชมทะเลหมอก
ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่า 3, 000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่มีความ
สวยงามอย่างมาก เป็ นทะเลสาบที่นาํ สายนํ้าจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่ งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม
สวนสนพันปี ซึ่ งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่ งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่า
ร้อยปี ระหว่างทางนําท่านแวะชิมชาอูหลงขนานแท้จากยอดเขาอารี ซนั ซึ่ งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้ อ
เป็ นของฝาก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนอารีซัน
แล้วนําท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองเกาสง
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุ กสี้ ู ตรไต้ หวัน
จากนั้นเดิ นทางสู่ ลิ่วเหอไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดที่มีร้านค้าครบครันทุกรู ปแบบ ทั้ง ขายอาหารและเปิ ดบริ การ
เกมส์ และสิ่ งบันเทิงต่าง ๆ อาทิ สเต็กเนื้อ อาหารทะเล เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีสินค้าพื้นเมืองและอาหารทานเล่น
สไตล์ไต้หวันอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้ อตามอัธยาศัย
พั ก ที่ CITY
SUITES-KAOHSIUNG
CHENAL ระ ดั บ 4
ดาว หรื อเที ย บเท่ า
http://en.citysuites.com.tw/ec99/ushop1080/ShowCategory.asp?category_id=59

วันทีส่ ี่

เกาสง – อุทยานเขิน่ ติง – หมาวปี้ โถว – ประภาคารเอ๋อหลวนปี้ – ไถตง

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่ งชาติ “เขิ่นติง” เป็ นอุทยานแห่ งชาติที่เป็ นที่ นิยม ตั้งอยู่ทางใต้สุดของไต้หวัน ภูมิ
ทัศน์ของที่นี่เป็ นหาดทราย และภูเขากับทุ่งหญ้าที่สวยงาม เขิ่นติงมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ และยังมี
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ น่า สนใจอี ก หลายแห่ ง ที่ คุ ณ สามารถสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น และชื่ น ชมกับ ความงามของ
ธรรมชาติ เป็ นอี ก แห่ ง ที่ คุ ณ สามารถเพลิ ด เพลิ น ความสวยงามท้อ งทะเลชื่ น ชมทัศ นี ย ภาพเก็ บ ภาพความ
ประทับใจ จากนั้นนําท่านแวะชม หมาวปี้ โถว ห่ างจากหาดทรายสี ขาวประมาณ 3.5 กม. บริ เวณนี้ มีหน้าผา
รู ปร่ าง คล้าย แมวนัง่ ยองๆ จึงได้ชื่อ หมาวปี้ โถว ภูมิประเทศชายฝั่งทะเลทัว่ ไปถูกกัดเซาะจากคลื่นและลม ทําให้
เกิดการกัดกร่ อนของหน้าผา และ ถํ้าต่างๆเกิดเป็ นรู ปทรงที่แปลกตา อิสระเก็บภาพความประทับใจ พร้อมรับลม
ชมวิวทะเลตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้วนําท่านเยีย่ มชม ประภาคาร “เอ๋อหลวนปี้ ” E luan bi ที่ต้ งั อยูใ่ นอุทยานแห่ งชาติ “เขิ่นติง” เป็ นประภาคาร
มีชื่อเสี ยงทางประวัติศาสตร์ ประภาคารที่ ถูกสร้ างขึ้ นระหว่างมหาสมุ ทรแปซิ ฟิกและช่ องแคบไต้หวัน ซึ่ งมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม. ประภาคาร “เอ๋ อหลวนปี้ ” ได้ฉายาว่า "แสงของเอเชี ยตะวันออก" เพราะมันคือประภาคาร
มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดในหมู่กระโจมไฟของไต้หวัน และยังถูกใช้เป็ นสัญลักษณ์แทนจุดใต้สุดของไต้หวันอีก
ด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองไถตง

กลางวัน

(SML) ไต้หวัน-อาบนํ้าแร่ 2 วัน สงกรานต์ 8 วัน 7 คืน (CI) 11-18 เม.ย. 50,900.-
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คํ่า

 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักทีC่ ENTURY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าwww.centuryhotel.com.tw/

วันทีห่ ้ า

ไถตง– ลิตเติล้ เหย่ หลิว่ – ถํา้ แปดเซียน – Monument marking the Tropic of Cancer-สื อทีผิง –
ฮวาเหลียน

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ ลิตเติล้ เหย่ หลิ่ว ตั้งอยูท่ างชายฝั่งตะวันออกของเมืองไถตง จุดท่องเที่ยวทางใต้เนื่ องจากภูมิ
ประเทศและประเภทหิ นนั้นมีลกั ษณะแปลกๆที่เกิดจากการกัดเซาะมานานจากเกรี ยวคลื่น ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
กับเหย่หลิ่ว จึงเรี ยกว่า "ลิตเติ้ล Yehliu." ที่นี่มีแนวปะการังขนาดใหญ่ ,หิ นซ้อน และภูมิทศั น์ทางทะเลเป็ นที่น่า
ประทับใจ ในวันที่สภาพอากาศที่ดีท่านสามารถมองจากจุดชมวิว เห็นเกาะสี เขียวได้ชดั เจนเป็ นระยะทางไกลถึง
32 กิโลเมตร การก่อตัวของภูมิทศั น์ธรรมชาติที่สวยงาม เป็ นสถานที่ที่ดีสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ จากนั้นนําท่าน
แวะชม ถํา้ แปดเซียน (Baxian) ถํ้าตั้งอยูใ่ นทิศของภูเขาตามชายฝั่งทะเล "Ba xian" หรื อ (แปดเทพ) เป็ นเทพจีน
ที่มีชื่อเสี ยง. ถํ้าตั้งอยูบ่ นหน้าผาหันหน้าเข้าหาทะเล ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็ นถํ้าที่ถูกกัดเซาะจากนํ้าทะเล จึง
ทําให้เกิ ดเป็ นถํ้าขึ้นมา นําท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งถํ้าที่ใหญ่ที่สุดคือถํ้า Kun lun “คุนลุน้ ” ความสู งกว่า
130 เมตร ถํ้าส่ วนใหญ่มีการนําแท่นบูชามาวางไว้ เพื่อผูท้ ี่เสื่ อมใสองค์เทพต่างๆได้สักการะ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสู่ Monument marking the Tropic of Cancer จากทั้งหมดมี 9 แห่ งในโลก ซึ่ ง 3 แห่ ง อยูใ่ น
ไต้หวัน และสองแห่ งนั้นอยูท่ ี่ฮวาเหลียน เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ี่สร้างขึ้นเพื่อแสดงจุดที่เส้น Tropic of Cancer พาด
ผ่านไต้หวัน ซึ่ งจากที่นี่ท่านสามารถมองไปถึงชายฝั่งทะเลได้อีกด้วย แล้วนําท่าน แวะชมทัศนี ยภาพ ณ สื อ ที
ผิง ( Shihtiping) จุดชมวิวในฮัวเหลียนมณฑลทางตอนใต้ ภูมิทศั น์ที่มีหินขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน ซึ่ งเกิดจาก
การซัดสาดของคลื่ นทะเลทําให้เกิดเป็ นรู ปทรงคล้ายขั้นบันได จึงได้ชื่อว่า สื อทีผิง พื้นที่ท้ งั หมดเป็ นพื้นที่เรี ยบ
ชายฝั่งทะเล ในภูมิประเทศที่น้ าํ ทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็ นอย่างดี แนวปะการัง, หน้าผาทะเล ฯลฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สื อ ที ผิง มีชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์, ความหลากหลายของสาหร่ ายทะเล, และสัตว์ทะเลอื่น ๆ ที่ทาํ ให้ สื อ
ที ผิง มีนกั ท่องเที่ยวที่มาเยีย่ มชม นําท่านแวะชมทัศนี ยภาพและเก็บภาพตามอัธยาศัย เป็ นหนึ่ งเดียวกับธรรมชาติ
และเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่ยอดเยีย่ ม จากนั้นนําท่านมุ่งหน้าสู่ เมือง ฮวาเลียน
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ LAKESHORE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.lakeshore.com.tw/hualien/en/

กลางวัน

คํ่า

วันทีห่ ก

อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน

นั่งรถไฟด่ วน - ไทเป – ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต–อาบนํา้ แร่

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ “ อุทยานแห่ งชาติไท่ หลู่เก๋ อ ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็ นอุทยานที่มีทศั นียภาพของหุ บ
เขาและเทื อกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมี วฒั นธรรมประเพณี ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว เป็ นสิ่ งดึ งดู ดใจ

(SML) ไต้หวัน-อาบนํ้าแร่ 2 วัน สงกรานต์ 8 วัน 7 คืน (CI) 11-18 เม.ย. 50,900.-
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กลางวัน
คํ่า

นักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสี ยงจนถึงทาโรโกะถื อเป็ นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริ มหน้าผา
ของหุ บเขาหิ นอ่อนไปตลอดแนว ระหว่างทางผ่านชมจุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ บนเส้นทางคดเคี้ยว
ผ่านหุ บเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นทางหลวงที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของเกาะไต้หวัน และแวะ
ชมนํ้าตกฉางชุ น อนุ สรณ์ สถานฉางชุ น จุ ดชมวิวอี กแห่ งหนึ่ งที่มีทศั นี ยภาพของหุ บเขาสลับซ้อนสวยงามตัว
อาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมจี น ด้านข้างมีน้ าํ ตกไหลจากยอดเขาสู งลงสู่ ลาํ ธารลี่ อู เดิ มเป็ นถนนสายเก่ าสําหรั บ
คมนาคม ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นเส้นทางเดิ นชมวิวทิวทัศน์เลียบริ มหุ บเขาให้นกั ท่องเที่ยว สามารถสํารวจความงาม
ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สะพานหิ นอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสี ยง เทียนเสี ยงเดิมเป็ นแหล่งที่อยูข่ องชาวเขา
เผ่าไท่อย่า คล้ายเป็ น หมู่บา้ นกลางหุ บเขา เป็ นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเปโดยรถไฟด่ วน ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองข้างทางถึงไทเป
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ ยวหลงเปา
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ซื่อหลินไนท์ มาเก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเปจุดศูนย์รวมของวัยรุ่ นและคน
ไทเปในไลฟ์ สไตล์แบบกลางคืนมีท้ งั แหล่งช้อปปิ้ งแฟชัน่ และของกินหลากหลายชนิด
พักที่ NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว
http://www.ntphotel.com/e_index.html หรือเทียบเท่า
นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ าํ แร่ ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพัก
ของท่าน

วันทีเ่ จ็ด

เหย่ หลิว่ – พิพธิ ภัณฑ์ ก้กู ง – ไทเป101(รวมค่ าขึน้ จุดชมวิวชั้น89) – ซีเหมินติง–อาบนํา้ แร่

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่ หลิ่ว ซึ่ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วย
โขดหิ นชะง่อนทรายรู ปร่ างต่างๆเช่น รู ปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และ
การกัดกร่ อนของนํ้าทะเล และ ลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรราชิ นี รองเท้าเทพธิ ดา ซึ่ งมีชื่อเสี ยงทัว่ ในเกาะไต้หวัน
และทัว่ โลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 200 ล้าน
นําท่านเดิ นทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ก้ ูกง มีคนกล่าวว่าเปลื อกของกูก้ งอยู่ปักกิ่ งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์
แห่ งนี้ ได้รวบรวมของลํ้าค่าในพระราชวังกูก้ งของปั กกิ่ งไว้ท้ งั หมดซึ่ งประเมินค่ามิได้ และเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มี
การจัดแสดงของลํ้าค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งนี้ มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชม
ของลํ้าค่าหายากเช่ น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจําตัวเฉี ยนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก
ฯลฯ จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ า แห่ งนี้ มีความสู งเป็ นอันดับสองของโลก มี ความสู งถึ ง
508 เมตร สร้ างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดิ นไหว และการ
ป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟต์ที่เร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วต่อนาทีอยูท่ ี่ 1,010 เมตร นําท่านขึ้น

กลางวัน

(SML) ไต้หวัน-อาบนํ้าแร่ 2 วัน สงกรานต์ 8 วัน 7 คืน (CI) 11-18 เม.ย. 50,900.-
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คํ่า

วันทีแ่ ปด

ชั้นจุดชมวิวชั้น 89 เพื่อชมทัศนียภาพเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสู งอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนําท่านช้
อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ ง สิ นค้าแบร์ นเนมชั้นนํา
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ พระกระโดดกําแพง+ขาปูอาลาสก้ า
หลังอาหารนําท่านสู่ ยา่ นช้อปปิ้ ง ซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่ งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายรวมทั้ง
สิ นค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย เชิ ญชวนให้ลอง นํ้ามะระปั่ นของที่นี่ ชาไข่มุก กุนเชี ยงไต้หวัน
และอื่นๆ อีกทั้งเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องสําอางแบร์ นต่างๆมากมาย
พักที่ NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว
http://www.ntphotel.com/e_index.html หรือเทียบเท่า
นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ าํ แร่ ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพัก
ของท่าน

อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
แล้วนําท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค” ตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้าย
วิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทําให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
มากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ชานมไข่ มุก + แซนด์ วชิ (บนรถ)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
13.20 น.
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINE เทีย่ วบินที่ CI 835
16.00 น.
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นีม้ ีแวะร้ านขายของฝากที่ขนึ้ ชื่อ3ร้ าน คือ ร้ านชา ร้ านขนมเค้ กสั ปปะรด GERMANIUM SHOP
อัตราค่ าบริการ
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี พักท่านเดี่ยว
ห้ องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน จ่ ายเพิม่
มีเตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม

11–18 เม.ย. 58
50,900
50,900
50,900
49,900
11,000
หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรื อสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ ริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีนํา้ มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมจากสายการบิน

(SML) ไต้หวัน-อาบนํ้าแร่ 2 วัน สงกรานต์ 8 วัน 7 คืน (CI) 11-18 เม.ย. 50,900.-
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*** 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ ท้องถิ่นบริการคะ
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
 ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทางในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี การตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวติ *
 ค่ าวีซ่า ท่านละ 1500 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 NTD / วัน / คน (ลูกค้ า)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ ในห้องพัก
, ค่าซัก รี ด ฯลฯ
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระค่ามัดจํา 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าส่ วนที่เหลือชําระก่อน
การเดินทางไม่ น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 ในการยืน่ ขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารให้ ครบตามที่ระบุ พร้ อมส่ งมอบ
เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า ไม่ น้อยกว่า 15 วันก่ อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่ านไม่ สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะ
ปฏิเสธการอนุมัติวซี ่ าของท่ านได้ และท่ านจะต้ องเสี ยค่ าธรรมเนียมใหม่ เอง หากต้ องการยืน่ วีซ่าอีกครั้ งหนึ่ง)
 หากท่านให้เอกสารยืน่ วีซ่าช้ากว่ากําหนด 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั มีความจําเป็ นต้องเรี ยกเก็บค่ายืน่ วีซ่าเร่ งด่วนเพิ่ม 800
บาท ให้กบั ทางสถานทูตไต้หวัน
การยกเลิก
* สําหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วันขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นรายการที่ตอ้ งทําวีซ่า
หมายเหตุ
* บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
(SML) ไต้หวัน-อาบนํ้าแร่ 2 วัน สงกรานต์ 8 วัน 7 คืน (CI) 11-18 เม.ย. 50,900.-
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* บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการ ควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ายการสู ญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชําระ ไว้ แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่ องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึ่ งหากมีการปรับราคาสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคา
ขึ้นตามจริ ง
* กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ขนส่ งหรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน
ให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารยืน่ วีซ่า
 หนังสื อเดินทาง อายุเหลือไม่ น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
 รู ปถ่ าย 2นิว้ 2 รู ป อายุไม่ เกิน 6 เดือน ถ่ ายหน้ าตรง ไม่ สวมแว่นตาดํา พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น
 สํ าเนาบัตรประชาชน หรือ สู จิบัตร หรือ ใบเปลีย่ นชื่ อ หรือ ชื่ อสกุล ( ในกรณีทเี่ คยเปลีย่ นชื่อ )
 สํ าเนาทะเบียนบ้ าน หน้ าทีเ่ ป็ นทีอ่ ยู่บ้าน และ ชื่ อตัวผู้เดินทาง
 สํ าเนาสมุดบัญชี เงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา เท่านั้น ( ปรับบัญชี ยอดล่ าสุ ด ) ทุกหน้ า ทุกแผ่ นย้อนหลัง 6 เดือน
 หนังสื อรับรองการทํางาน / การเรียน (ตัวจริงเท่านั้น)
- ลูกจ้ าง : ระบุวนั ทีเ่ ริ่มทํางาน , ตําแหน่ ง, อัตราเงินเดือน ,วันทีเ่ ดินทางไปกลับ เป็ นภาษาอังกฤษ
- เจ้ าของบริษัท : หนังสื อรับรองบริษัท อายุไม่ เกินกว่ า 3 เดือน นับจากวันทีอ่ อกถึงวันทีเ่ ดินทาง
- นักเรียน / นักศึกษา ( อายุ 16 ปี ขึน้ ไป ) : หนังสื อรับรองจากทางสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ
- อายุ ตํ่ากว่า 16 ปี : สมุดรายงานผลการเรี ยน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน
- เด็กอายุไม่ ถึง 20 ปี : หากไม่ ได้ เดินทางกับพ่อแม่ จะต้ องมีใบเซ็นยินยอมจากพ่อแม่ สํ าเนาบัตร ประชาชน + สํ าเนาทะเบียน
บ้ านพ่อแม่ แนบมาด้ วย
 ทะเบียนสมรส / สู จิบัตรลูก กรณีไม่ ได้ ทาํ งานให้ สามีทาํ หนังสื อรับรองการเป็ น ภรรยาและรับรอง ค่ าใช้ จ่าย
 ใบหย่า ( ถ้ ามี )
(SML) ไต้หวัน-อาบนํ้าแร่ 2 วัน สงกรานต์ 8 วัน 7 คืน (CI) 11-18 เม.ย. 50,900.-
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หมายเหตุ…ท่ านใดมีซองใส่ พาสปอร์ ตกรุ ณาถอดออกเก็บไว้ ก่อนส่ งเล่มมายังบริษัทเพือ่ ยืน่ วีซ่า เพือ่ เป็ นการ
ป้องกันการสู ญหายเนื่องจากขณะยืน่ เล่ มเข้ าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้ องให้ เอาซองทีใ่ ส่ พาสปอร์ ตออกก่ อนยื่น

คุณสมบัติของผู้ทไี่ ม่ ต้องยืน่ ขอวีซ่าไต้ หวัน
1. ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2552 ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางของประเทศไทยที่มีวซี ่า (หรื อสิ ทธิ การพํานักถาวร) ของประเทศใดประเทศ
หนึ่งคือ อเมริ กา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อีย(ู Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยงั ไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้า
ประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าไต้หวันและสามารถพํานักอยูใ่ นประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2. ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์
https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/ และนําหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของไต้หวัน (กรณี ที่ผแู ้ สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผูย้ นื่ ขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดงั นี้ :
3.1 เป็ นผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ ต)
3.2 เป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินหรื อตัว๋ โดยสารเรื อขากลับหรื อ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยงั มีอายุและระบุวนั เดินทางและเที่ยวบินหรื อ
เที่ยวเรื ออย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็ นผูเ้ คยมีประวัติเป็ นผูไ้ ม่พึงประสงค์ของสํานักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์ เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์ เน็ต โดย
ทําการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้ ：
1. คุณสมบัติทวั่ ไป (ต้องครบทุกประการ)

หนังสื อเดินทางไทยที่ยงั มีอายุเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วนั ที่ขอ
อนุญาตทางอินเทอร์ เน็ต)

ต้องมีตวั๋ เครื่ องบินหรื อตัว๋ เรื อขากลับ

ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพิเศษ (ปั จจุบนั นี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)
ปัจจุบนั เป็ นผูท้ ี่
(ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พํานักถาวร หรื อ
(ข) ผูม้ ีวซี ่าเข้าเมืองซึ่ งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์หรื อเชงเกน
สหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง

ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง
(SML) ไต้หวัน-อาบนํ้าแร่ 2 วัน สงกรานต์ 8 วัน 7 คืน (CI) 11-18 เม.ย. 50,900.-
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