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วันแรก
04.30 น.
07.10 น.
11.50 น.
เที่ ยง
บ่าย

คา่

วันที่ สอง
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – (อาบน้าแร่ธรรมชาติ ภายในห้อง)
คณะพร้อม ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 634
เดินทางถึง สนามบิ น เถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า เมืองและพิธีการทาง
ศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CITY SUITES+ขาปูยกั ษ์
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองทีไ่ ด้ขน้ึ ชือ่ ว่ามีอากาศทีบ่ ริสุทธิ ์ทีส่ ุด
ของไต้หวัน เนื่องจากเป็ นเมืองทีอ่ ยู่ในหุบเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแปดทิศ และยังเป็ นเมืองทีม่ แี หล่ง
นํ้าแร่ทด่ี ที ส่ี ดุ ของไต้หวันอีกด้วย
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเที ยบเท่า 4 ดาว
www.taii.com.tw/en/room.php
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับประทานอาหารคา่ เชิ ญท่ านผ่อนคลายความเหนื่ อยล้าโดย การแช่น้าแร่ธรรมชาติ (ใน
ห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้าแร่นี้จะช่วยบารุงสุขภาพ ทาให้ระบบโลหิ ตหมุนเวียนดีขึ้น ทา
ให้ผิวพรรณเปล่งปลังสวยงาม
่
***
หมายเหตุ : กรุณาจัดกระเป๋าสารองใบเล็ก สาหรับการเข้าพัก 1 คืน ที อ่ าหลีซนั พร้อมเตรียมผ้าขน
หนุผืนใหญ่และอุปกรณ์ กนั หนาวให้พร้อม ส่วนกระเป๋าหลักเก็บไว้บนรถโค้ช เนื อ่ งจากโรงแรมบน
อาหลีซนั ไม่มีลิฟท์บริ การ
ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา (วัดพระถังซาจั ๋ง) – ชิ มชาอู่หลง - เจียอี๋ –
อุทยานอาหลีซนั (เดิ นชมป่ าสน 2,000 ปี )
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน กราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ที่ วัดกวนอู ศาลเจ้าขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปญั ญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ง
ความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน2ตัว ซึ่งตัง้ อยู่หน้ าวัดมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน นํ าท่าน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา เพือ่ ชมความสวยงามของทะเลสาบทีโ่ อบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม
และนํ าท่านชม วัด พระถังซัมจั ๋ง เพื่อนมัส การพระอัฐิของพระถังซัม จั ๋งจากนัน้ นํ าทุกท่า นไป ชิ มชาอู
หลง ซึง่ ชาอูหลงมีตน้ กําเนิดทีไ่ ต้หวันโดยเฉพาะทีจ่ งั หวัด หนันโถว แห่งนี้เป็ นแหล่งปลูกชาอูหลงทีด่ ที ส่ี ุด
ท่ า นจะได้ ช ิ ม ชาอู ห ลงเกรดเอที่ ต้ อ งปลู ก บนภู เ ขาสู ง ของจั ง หวั ด หนั น โถวที่ ค วามสู ง เหนื อ
ระดับนํ้าทะเล 2,000 เมตร ขึน้ ไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร EINHAN HOTEL
นํ าท่านสู่ อุทยานอาหลี ซนั (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัวโมงครึ
่
่ง) เป็ นสถานทีท่ ่องเที่ยวที่ม ี
ชื่อเสียงทีส่ ุดของเกาะไต้หวัน ตัง้ แต่สมัยทีญ
่ ป่ี ุ่นยังปกครองอยู่ มีทงั ้ นักเขียนและศิลปิ นมากมายมาหาแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทีน่ ่เี นื่องจากมีธรรมชาติทส่ี มบูรณ์ ทัง้ ป่าไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จน
หาทีอ่ ่นื เปรียบไม่ได้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยทีค่ รัง้ หนึ่งในชีวติ ต้องมาเยือน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทวิ สนตัง้
เรียงตระหง่าน พริว้ ตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติทส่ี วยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพไว้ในความ
ทรงจําอย่างหาทีเ่ ปรียบไม่ได้ นําท่าน เดิ นชมป่ าสน 2,000 ปี ทิวสนตัง้ เรียงตระหง่าน พริว้ ตามลมอย่าง
เป็ นธรรมชาติทส่ี วยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพไว้ในความทรงจําอย่างหาทีเ่ ปรียบไม่ได้
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หัวซิ นหยวน
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั WUN-SUN HOTEL หรือเที ยบเท่า 3+ ดาว
http://www.xn--rht54sl46a2kk.tw

วันที่ สาม

อุทยานอาหลีซนั – นัง่ รถไฟโบราณ (ชมพระอาทิ ตย์ขนึ้ ) – ไทจง –
นัง่ รถไฟหัวจรวดไปไทเป – ไทเป – นัง่ รถไฟ MRT– แหล่งช้อปปิ้ งซีเหมิ นติ ง
นําทุกท่าน นัง่ รถไฟโบราณ ซึง่ เป็ นรถไฟเล็กโบราณทีญ
่ ป่ี ุ่นทิง้ เป็ นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็ นรถไฟ
เล็กทีใ่ นปจั จุบนั ยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึน้ ไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซนั ชม
ความงดงามของพระอาทิตย์ขน้ึ จากขอบฟ้าหลังเทือกเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในไต้หวัน (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) (อวี้
ซัน: 玉山) มีววิ ทิวทัศน์เป็ นทะเลหมอกและขุนเขาทีต่ งั ้ เป็ นปราการทางธรรมชาติทง่ี ดงามเหมือนอยู่บน
พืน้ แห่งสรวงสวรรค์จากนัน้ เดินทางกลับโรงแรมทีพ่ กั
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หัวซิ นหยวน
นําท่านเดินทางสู่เมือง ไทจง เพื่อนัง่ รถไฟหัวจรวด จากสถานีไทจงถึงสถานีไทเป สัมผัสความเร็วกว่า
250 กิโลเมตร ต่อชัวโมงนํ
่
าท่านเดินทางสูเ่ มืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ตงหยวน
เดินทางถึง ไทเป จากนัน้ นําทุกท่าน นัง่ รถไฟ MRTไปอิสระช็อปปิ้ งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้ งซี
เหมิ นติ ง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชันทั
่ นสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มี
ร้านค้าของฝาก กิฟ๊ ช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ายีห่ อ้ ONITSUKA TIGERทีก่ ําลังได้รบั
ความนิยมทีเ่ มืองไทยขณะนี้ เป็ นรองเท้าสัญชาติญ่ปี ุ่นทีไ่ ต้หวันขายถูกทีส่ ุดในโลก เป็ นสิง่ ทีพ่ ลาดไม่ได้
สําหรับทุกคนทีเ่ ดินทางมาถึงไต้หวัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์สกุ ี้ชาบู ชาบู
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเที ยบเท่า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw
หมายเหตุ : กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก เพือ่ ความสะดวกในการขึ้นรถไฟ สาหรับการเข้าพัก 1 คืน
ที ฮ่ วั เหลียน ส่วนกระเป๋าหลักฝากไว้ทีโ่ รงแรม

04:30น.

เช้า

เที่ ยง
บ่าย

คา่

วันที่ สี่
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

ไทเป – นัง่ รถไฟด่วน (ไทเป-ฮัวเหลียน) – อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) –
พิ พิธภัณฑ์หยกและหิ นอ่อน – โรงงานขนมโมจิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่า นเดิน ทาง นั ง่ รถไฟด่ ว นสู่เมื อ งฮวาเหลี ยน (ใช้ เ วลาเดิ น ทาง 3 ชัว่ โมง) หรือเมืองหลวงฝ งั ่
ตะวันออกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชน่ื ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง ไท่ผิงหยาง
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ ทาโรโกะ (การเข้าชมอุทยานขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ หากเกิดฝนตก
หนักหรือทัศนวิสยั ไม่เอื้อต่อการท่องเทีย่ วทางอุทยานจะปิ ดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) เป็ นอุทยานที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของไต้หวัน คําว่าทาโรโกะ มาจากภาษาของชาวพื้นเมือง มีความหมายว่า ภูเขาที่
ยิ่งใหญ่ ได้ร บั การยอมรับ ว่ า เป็ น สถานที่ท่มี ีทศั นี ย ภาพของภู เ ขาและแก่ งหิน อ่ อนที่ส วยงามและเป็ น
เอกลักษณ์ ทัศนียภาพเป็ นหน้าผาสูงชัน ประกอบด้วยช่องเขา หุบเขาลึก มีลาํ ธาร และนํ้าตก ก้อนหินทีถ่ ูก
นํ้าในลําธารกัดกร่อนจนกลมมน มีลกั ษณะสวยงามดุจภาพวาด จุดชมวิวทีน่ ่าประทับใจในเขตอุทยานได้แก่
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คา่

วันที่ ห้า
เช้า
เที่ ยง
บ่าย

คา่

หน้าผาโพรงนกนางแอ่น สะพานซือมู่ นํ้าตกชางชุน และทาโรโกะ จอร์จ หรือช่องแคบหินอ่อน ทัศนียภาพ
ของทีน่ ่ีจดั ว่างดงามเป็ นพิเศษแห่งหนึ่งของโลก นํ าท่านชม โรงงานหิ นอ่อน ทีม่ ชี ่อื เสียงของฮวาเหลียน
ชมกรรมวิธีการเจียระไนหินอ่อน นํ าท่านเข้าเยี่ยมชม โรงงานโมจิ แหล่งรวมโมจิ ต้นตําหรับของญี่ปุ่น
ท่านสามารถถ่ายรูปกับ ร้านทีม่ กี ารตกแต่งสไตล์ญป่ี ุ่น อีกทัง้ ยังสามารถเลือกซื้อโมจิหลากหลายชนิดอีก
ด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์สลัด + สเต็ก
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั AZURE HOTEL หรือเที ยบเท่า 4 ดาว
http://www.azurehotel.com.tw/
ฮัวเหลียน – นัง่ รถไฟด่วน - (ฮัวเหลียน-ไทเป) - ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ ว – พิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ ก้กู ง –
ศูนย์ปะการังแดง – ซื่อหลิ นไนท์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทาง นัง่ รถไฟด่วนสู่ไทเป (ใช้เวลาเดิ นทาง 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล + กุ้งมังกรไต้หวัน
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ ว อุทยานแห่งนี้ตงั ้ อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่
เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครัง้ ทีเ่ กาะไต้หวันเริม่ ดันตัวจากใต้ทะเลขึน้ สู่ผวิ นํ้าเมื่อครัง้ หลายล้านปี ทแ่ี ล้ว
การเซาะกร่อนของนํ้าทะเล และลมทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่ าตื่นตาทีเดียว
โดยเฉพาะหิน รูปเศี ยรพระราชิ นีอลิ ซเบธ ซึ่งมีช่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
ซึ่งนักท่ องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไป
แล้วจะต้องไปถ่ายรูปคูก่ บั สิง่ นี้ ทีน่ ่ียงั มีรา้ นค้าต่างๆมากมายทีข่ ายของแห้งทีม่ าจากทะเลให้ทา่ นได้เลือกซื้อ
เลือกชิมได้อย่างจุใจ หลังจากนัน้ นําท่านชม พิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ ก้กู ง พิพธิ ภัณฑ์ทแ่ี สนงดงามแห่งนี้เป็ น
สถานทีเ่ ก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิน้ มีความเป็ นมาทางประวัตศิ าสตร์ยอ้ นหลัง
ไปถึง 5,000 ปี พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติซง่ึ เป็ นทีร่ จู้ กั กันว่าเป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลกแห่งนี้
ตัง้ อยูท่ ช่ี านกรุงไทเปและเป็ นสถานทีเ่ ก็บสมบัตแิ ละวัตถุโบราณของจีนทีม่ ชี ่อื เสียงของโลกทีป่ ระเมินมูลค่า
มิไ ด้ก ว่ า 620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จีน ทุ ก ราชวงศ์ ร วมทัง้ ยุ ค ทองทัง้ 5 แห่ ง ประวัติศ าสตร์ จีน
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนทีม่ มี ลู ค่ามหาศาลมากทีส่ ุด และยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดในโลกเนื่องจาก
ศิลปวัตถุทเ่ี ก็บรวบรวมไว้มจี าํ นวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุทม่ี ี
อยู่เป็ นจํานวนมาก แต่วตั ถุโบราณชิ้นเอกทีม่ ชี ่อื เสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว
และหยกสีน้ําตาลเหมือนหมูสามชัน้ จะมีให้ชมตลอดปี จากนัน้ พาท่ านชมอัญมณีทล่ี ้าํ ค่ามากๆ จากนัน้ พา
ท่านชมอัญมณีทล่ี ้าํ ค่ามากๆ ของชาวไต้หวัน ณ ศูนย์ปะการังแดง เป็ นศูนย์ปะการังแดงทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของ
โลก ซึง่ ปะการังแดงถือเป็ นอัญมณีชนั ้ สูงและเป็ นทีแ่ พร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับ
สมดุลในร่างกาย ซึ่งชาวไต้หวันนิยมนํ า มาทําเป็ นเครื่องประดับชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่กจ็ ะมีพลังอัศจรรย์
ช่วยให้รา่ งกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ดว้ ย ซึง่ ปะการังแดงนี้จะถูกค้นพบในไม่กท่ี ข่ี องโลก คือ
ั่
ั่
ชายฝงภาคตะวั
นออกของไต้หวัน ซึง่ มีอยูม่ ากทีส่ ดุ เกาะโอกินาว่าของญีป่ นุ่ และชายฝงแถบประเทศอิ
ตาลี
และโครเอเชียเท่านัน้ ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบว่าเริม่ มีการ
นํามาทําเครือ่ งประดับในสมัยราชวงศ์ชงิ ในอดีตเป็ นเครื่องประดับสําหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนาง
ชัน้ สูง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เสี่ยวหลงเปา
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หลังรับประทานอาหารคํ่าพาท่านไปอิสระช็อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลิ นไนท์มาร์เก็ตไนท์มาร์เก็ต ทีม่ ี
ขนาดใหญ่ท่สี ุด ในเมืองไทเป ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้น เมืองและตลาดคนเดิน อาหาร
พืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชือ่ ทีส่ ดุ ของไต้หวันคือ เต้าหูเ้ หม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ล้มิ ลองรสชาติของเต้าหูเ้ หม็น
ก็ถอื ว่าไปไม่ถงึ ไต้หวัน และยังมีเครือ่ งดื่มอีกชนิดทีม่ ตี น้ กําเนิดทีไ่ ต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดิน
ก็มสี นิ ค้าหลากหลายชนิดตัง้ แต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทงั ้ สินค้าเสือ้ ผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่
รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายีห่ อ้ ต่างๆ
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเที ยบเท่า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw
วันที่ หก
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

คา่
20.05 น.
22.50 น.

ไทเป – ตึกไทเป 101 (ชมวิ วชัน้ 89) – ร้านขนมเค้กสับปะรด– หอที่ ระลึกเจียงไคเช็ค –
วัดหลงซันซื่อ–สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าทุกท่านชม ตึ กไทเป 101 และพาท่า นขึ้นลิฟท์ท่เี ร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิ วชัน้ 89 และพบกับระบบ
ป้ องกัน แผ่ น ดิน ไหวที่เ รีย กว่ า Damperเป็ น ลู ก ตุ้ม เหล็ก ขนาดใหญ่ เ ส้น ผ่ า ศูน ย์ก ลาง 5.5 เมตร หนั ก
ถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชัน้ 89 เพื่อคอยทําหน้ าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว จากนัน้ พาท่านไปชิม
ขนมขึน้ ชือ่ ทีส่ ดุ ของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึง่ ทําจากแป้งเค้กโดยทีภ่ ายในสอดไส้สบั ปะรดกวน
ทีม่ เี นื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติทอ่ี ร่อยมาก และมีแพ็คเกจทีอ่ อกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะทีจ่ ะเป็ นของ
ฝากอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ไห่ป้าหวัง
นํ าท่านชม หอที่ ระลึ กเจี ยงไคเช็ค ซึ่งสร้า งจากหินอ่อนทัง้ หลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีต
ั้
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปนทองเหลื
องขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่ในโถงใหญ่ชนั ้ บน ชัน้ ล่าง
เป็ นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผูน้ ํ าตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทัง้ หลัง มีลกั ษณะการ
ก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันทีป่ กั กิง่ งดงามตระการตา เป็ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมากของเมืองไทเป
ด้านข้างของหออนุ สรณ์ เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปตั ยกรรมแบบ
จีน จากนัน้ นํ าท่า นกราบไหว้ข อพร พระโพธิ สตั ว์กวนอิ ม ที่ วัด หลงซันซื่ อ เป็ น วัด ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ก่า แก่
โบราณอายุ 260 ปี สร้างตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ชงิ ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กนั เป็ น
จํานวนมาก วัดนี้ถกู บูรณะมาแล้วหลายครัง้ จากความเสียหายทีเ่ กิดจากแผ่นดินไหว และทีห่ นักทีส่ ดุ คือช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ วัดนี้เสียหายทัง้ หมด แต่เกิดสิง่ อัศจรรย์คอื องค์พระโพธิสตั ว์ กวนอิม กลับไม่เกิด
ความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยงั มีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 635
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดิ นทาง

ตุลาคม
พฤศจิ กายน
ธันวาคม

3-8, 12-17, 19-24
3-8, 9-14, 14-19, 24-29
1-6, 8-13, 29-3 ม.ค.

ท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม
พักห้องเดีย่ วเพิม่ อีกท่านละ

รวมตั ๋วเครื่องบิน
49,500.49,500.49,500.37,500.9,900.-

ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
36,900.36,900.36,900.24,900.9,900.-

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีผเู้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ ไป
อาบนํ้าแร่เป็ นบริการพิเศษเพิม่ เติมให้ ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ หากไม่ได้ใช้บริการ
ราคานี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากการผกผันของราคาค่านํ้ามันเชือ้ เพลิงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในภายหลังการออกราคานี้
ท่านทีต่ อ้ งการใช้บริการพนักงานยกกระเป๋าภายในโรงแรมควรเตรียมทิปให้ทา่ นละ 25-50 ดอลลาร์ไต้หวัน

อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัดตามเส้นทางและสายการบินตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนําเทีย่ วทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทาง
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งบินท่านละ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 นํ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
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อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เติมจากรายการที่
ทางบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวทีก่ ลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีทอ่ งเทีย่ ว หากมีการเรียกเก็บเพิม่

เงื่อนไขการเดิ นทาง
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพือ่ ความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าํ ระมาแล้ว
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ตามจริงเท่านัน้ เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครือ่ งบิน, ค่าวีซ่าในกรณีทย่ี น่ื วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การชาระเงิ น
 ส่งใบจองทัวร์และชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ท่านละ 20,000 บาท
o ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ ไต้หวัน พม่า ท่านละ 10,000 บาท
 ชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้อง
ชําระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเ่ หลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือ่ นไข และ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินตามเงือ่ นไขการยกเลิก
 เมือ่ ท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านบัญชี ของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรง บริษทั ฯ จะถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

การยกเลิ ก






ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
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 คืนเงินมัดจําทัง้ หมด

 หักเงินมัดจํา 50%/ท่าน















ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
 หักเงินมัดจํา 100%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณีต ั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หรือตั ๋วแบบ NON-REFUND  หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือ่ นไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอ
วีซ่าได้ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั ๋วเครื่องบินเท่านัน้
ทัง้ นี้ตอ้ งไม่อยูใ่ นเงือ่ นไขตั ๋วทีไ่ ม่อนุญาตให้เปลีย่ นชือ่ และไม่อนุญาตให้คนื บัตรโดยสาร
หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึง่ สถานฑูตได้พจิ ารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่า
ท่านต้องยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงือ่ นไขการยกเลิกด้านบน

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงือ่ นไข ดังนี้
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่,
ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

ตั ๋วเครื่องบิ น
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ งั ่ ของกรุ๊ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึง่ ทาง
บริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ ดําเนินการออกตั ๋วเครื่องบิน
ไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหาก ท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ่ เพือ่ ยืนยัน ในกรณีทต่ี ั ๋วเครือ่ งบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่กอ่ นทีท่ า่ นจะชําระเงิน
ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ

การสะสมไมล์ของสายการบิ น
 การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีต ั ๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน
แอร์ไลน์ 100%, ส่วนสายการบินฟิ นแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึน้ อยู่กบั เงือ่ นไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขบางส่วนหรือทัง้ หมด เป็ นสิทธิ ์ของสายการบินเท่านัน้

ค่าธรรมเนี ยมน้ามันเชื้อเพลิ งและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีท่ างสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่ ่าสุดทีม่ กี ารปรับค่าธรรมเนียม
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 หากสายการบินมีการปรับขึน้ ราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิม่ ทีท่ างบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บตาม
ความเป็ นจริง ณ วันทีอ่ อกตั ๋ว

กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 นํ้าหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบินคือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชัน้ ประหยัด / Economy Class) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสทิ ธิ ์เรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ ได้
 กระเป๋าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้นําขึน้ เครือ่ งได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สูง
ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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