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เดินทางวันที่ 29 ธ.ค.61 – 1 ม.ค. 62
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วันแรก

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน – ไถจง – สวนดอกไม้จงเซ่อ
ฟงเจีย๋ ไนท์มาเก็ต - แช่น้าแร่ในห้องพักส่วนตัว
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น
4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3
สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่าน
08.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน
THAI AIRWAYS  เทีย่ วบินที่ TG 632
12.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารว่าง.. ชานมไข่มุก + ขนมเค้ก
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้จงเซ่อ ฟาร์มดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิ ด
มากกว่า 1,000 สายพันธุ ์ เช่น ดอกลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเสจ และที่นี่ยงั เป็ นฟาร์มดอกไม้เดียวที่
ประสบความสําเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไต้หวัน ซึ่งฟาร์มดอกไม้จงเซ่อจะมีดอกไม้ และ
พันธุไ์ ม้ต่างๆ สลับหมุนเวียนกันให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี
ชนิดดอกไม้ / เดือน
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ดอกคาลล่า ลิลลี่
           
ดอกเสจ
ดอกดาวกระจาย (สีเหลือง)
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ดอกเสจ (สีแดง)
     

ดอกดาวเรือง
   
ดอกบัว

**ตารางข้างต้นแสดงระยะเวลา ของดอกไม้ที่พลิบานในแต่ละเดือน
ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละปี ด้วย ซึ่งระยะเวลาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง**
ค ่า

จากนั้น

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ..สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
หลังอาหาร นําท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฟงเจีย๋ ไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของเมืองไถ
จง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านทีช่ ื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER
พลาดไม่ได้ทนี่ ี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่โรงแรมให้ทา่ นได้แช่น้ าแร่ ในห้องพักส่วนตัว
นาท่านเข้าโรงแรม : FRESH FIELDS HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
หนานโถว- ล่องเรือชมทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา – วัดพระถัมซัมจั ๋ง - วัดเหวินหวู่
สวนสนุกหมู่บา้ นวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า + กระเช้า
พาโนรามา - โรงแรม
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เทีย่ ง
จีนพื้ นเมือง

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถ
ว
ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา ซึ่งได้รบั การกล่าว
ขานว่างดงามราวกับภาพวาด
เปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูล
เลกเนชัน่ แนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้ง ขึ้ นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อ
บูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติ
จากผืนนํ้าสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ น
ทะเลสาบที่มีภเู ขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้าย
พระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุรยิ นั จันทรา ให้ท่านดื่มดํา่ กับ
บรรยากาศริม ทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา ทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นําท่านขึ้ น
สู่วดั เสวียนจาง นมัสการอัฐิของ พระถังซั มจั ๋ง ที่ได้
อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง
เมื่อปี
ค.ศ.1965
 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร เมนู..อาหาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
วัดเหวินหวู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึง
สิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ต้งั อยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน ต่อด้วยนําท่านเดินทางสู่
สวนสนุกหมู่บา้ นวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า นําท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้า เพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพที่แสน
สวยงามของทะเลสาบสุริยนั จันทราแบบพาโนราม่า จากนั้นให้ท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมาย
ในสวนสนุ ก เครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO ยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุ กกันและ
ภายในยังเป็ นสถานที่ที่จดั แสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้ นเมืองดั้งเดิมบนเกาะไต้หวัน ซึ่งในทุกๆ
วัน จะมีการจัดการแสดงวัฒนธรรมของชนพื้ นเมือง เช่น การเต้นรํา การร้องเพลง และการจําลองพิธี
การแต่งงานแบบดั้งเดิม รวมถึงร้านขายของที่ระลึกของแต่ล่ะชนเผ่า เพื่อให้ท่านเลือกซื้ อและเลือกชมกัน
อย่างเพลิดเพลิน

ค ่า

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ..ปลาประธานาธิบดี

วันทีส่ าม

จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรม : EINHAN RESORT หรือเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
ชิมชาอูห่ ลง– อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
ร้านสร้อย GERMANIUM – ซีเหมินติง - โรงแรม
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เช้า

เทีย่ ง

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่าน ชิมชาอู่หลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซนั ด้วยสภาพอากาศบนที่สงู และ
อากาศที่เย็นตลอดปี ของที่นี่ทาํ ให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุช์ าอูหลงที่นี่ยงั เป็ นพันธุช์ าที่นํามา
ปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิ ดต่างๆหรือเลือกซื้ อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ อุทยาน เย๋หลิ่ว ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่
เป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทราย
รูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ ง ที่เกิดจาก การเคลื่อน
ตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของนํ้าทะเลและลมทะเล
โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทัว่ ในเกาะ
ไต้หวันและทัว่ โลกอิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 บริการอาหารมื้ อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร เมนู พเิ ศษ..กุง้ มังกรซีฟู๊ด
หลังอาหาร นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและ
เลือกซื้ อขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกว่า100 ชนิ ด ให้ท่านได้
เลือกซื้ อเป็ นของฝาก ต่อด้วย นําท่านไปยังศูนย์ GERMANIUM POWER CENTER เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษ
ช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี ลดอาการปวดเมื่อย จากนั้น นําท่านเดินช้อป
ปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่ง ช้
อปปิ้ ง ซึ่ง เปรียบเสมือนสยาม สแควร์ในกรุงเทพฯ
แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มี
ร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมาย เสื้ อผ้า
รองเท้ากีฬายี่หอ้ ดัง เช่น ONISUKA TIGER, NEW
BALANCE, NIKE, ADDIDAS, PUMA ซึ่งราคาถูกกว่า
ประเทศไทย อิสระให้ท่าน ได้ ชอ้ ปปิ้ ง และเลือกซื้ อ
สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆ
มากมายตามอัธยาศัย

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมทีพ
่ กั : INTRENDY HOTEL หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ..สาหรับท่านที่จะไปร่วม COUNT - DOWN นับถอยหลังปี ใหม่ 2019
ไกด์จะนัดพบกันที่ลอ๊ บบี้ ของโรงแรม และเดินทางออกไปพร้อมกัน
วันทีส่ ี่

เช้า

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562
ถ่ายรูปคูต่ กึ ไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้ นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นาท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้ น
โดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว และการป้องกัน
วินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร
**ไม่รวมบัตรขึ้ นตึกไทเป 101**
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ต่อด้วย นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการ
ก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม มีอาณาเขตที่กว้างขวาง ทําให้อนุ สรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกด้วย

จากนั้นนาท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
13.55 น. เหิ นฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เทีย่ วบินที่ TG 633
16.50 น.
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ



เงื่อนไขราคา
อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่

29 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 37,900

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง)

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

36,900

35,900

7,900

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
 ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน )
 ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
 ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท * ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในข้อจํากัด
ที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูส้ งู อายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท
ค่ารักษาอยู่ ในข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต)
**กรณีตอ้ งการประกันที่มีความคุม้ ครองเพิ่มเติม สามารถสอบถามซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะ**
 นํ้าดื่มวันละ 1 ขวด
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทําพาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
 ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น + พนักงานขับรถรวม 4 วัน 800 NTD ต่อท่าน
 ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน
หมายเหตุ

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่ มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน / อาจจะใช้ทไู กด์หรือไม่มีหวั หน้าทัวร์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลง
ราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่ เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย

การยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจํา
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้ นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70 % ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
การชาระเงิน บริษทั ฯ ขอรับมัดจาในวันจองทัวร์ทา่ นละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทัง้ หมดขอรับก่อนเดินทาง 20 วัน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองที่นัง่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้ สาหรับท่องเที่ยว
สาเนาหนังสือเดินทาง ส่งพร้อมใบจองทัวร์
หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน) ส่งเล่มจริงก่อนเดินทาง 10 วัน

หมายเหตุ..โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

********************************************************

