บริษท
ั ชัยทัวร์ จำกัด

อนไต้@chaitour
หวัน | 1
โทร. 0 2212 8431 LineเยืID:

ไต้หวัน…ปีใหม่
ไทเป วัดจงไถซำนซื่อ ตึกไทเป 101 เย๋หลิ่ว พิพธ
ิ ภัณฑ์กู้กง ทะเลสำบสุริยันจันทรำ
เดินทำง : ศุกร์ที่ 28 ธันวำคม 2561 – อังคำรที่ 1 มกรำคม 2562 ( 5 วัน 4 คืน )

ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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01.) วันแรกของกำรเดินทำง

กรุงเทพฯ – ไทเป – ผู่หลี่

05.30 น. พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ การบินไทย ( Row D) เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยอานวยความสะดวก
07.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 634 (3 ชม.30 นาที)
11.55 น. ถึง สนามบินเถาหยวน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศ
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองอาเภอผูห่ ลี่ เมืองหนานโถว ซึง่ เป็ นสถานที่ตงทะเลสาบสุ
ั้
ริยนั จันทรา ที่ใหญ่ที่สดุ ในไต้ หวัน (250 กม. / 3.5 ชม.)
อาหารคา่ ที่โรงแรม
ที่พกั EINHAN RESORT (4*) / หรื อเทียบเท่า

02. วันที่สองของกำรเดินทำง

ผู่หลี – ทะเลสำบสุริยันจันทรำ-ไทจง

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านล่ องเรือชมทะเลสาบสุริยนั จันทรา (SUN MOON LAKE) ลักษณะของภูมิประเทศที่โดดเด่น ทาให้ ทะเลสาบนี ้มองแล้ ว
คล้ ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี ้ยว จึงเป็ นที่มาของชื่อ จากนันน
้ าท่านนัง่ รถชมทัศนียภาพในมุมต่างๆรอบทะเลสาบ
นาท่านสักการะรูปหล่ อพระถังซัมจั๋ง ส่วนอัฐิธาตุ (ส่วนฟั น) ได้ นากลับไปยังวัดเฉียนจาง เมื่อปี ค.ศ.1965
เดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wen-Wu Temple) วัดในลัทธิขงจื ้อ สักการะ ศาลเจ้ าขงจื ้อ เทพเจ้ าแห่งภูมิปัญญา และศาลเจ้ ากวนอู
เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ ชมสิงโตหินอ่อน ที่ตงคู
ั ้ ก่ นั อยูห่ น้ าวัด มูลค่าตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาชมวัดจงไถชานซื่อ ถือเป็ นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดของไต้ หวัน ความยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่เนื ้อที่กว้ างขวางรายล้ อมด้ วยภูเขาเท่านัน้
สถาปั ตยกรรมของวัดแห่งนี ้ล้ วนแล้ วแต่มีความหมายให้ ผ้ มู าเยือนเกิดความสงบและเลื่อมใสศรัทธา อาคารหลักของวัดหากมอง
ด้ านข้ างดูคล้ ายพระพุทธรูปปางขัดสมาธิ ภายในประดิษฐานพระศรี อริ ยเมตไตรย โดยรอบทังสี
้ ท่ ิศมีเสาขนาดใหญ่แกะเป็ นรูปท้ าว
จตุโลกบาล สูง 120 เมตร น ้าหนักกว่า 100 ตัน และแกะสลักพระพักตร์ ไว้ ทงั ้ 4 ด้ าน ทาให้ ผ้ คู นที่เข้ ามาเสมือนถูกเฝ้ ามองจากเทพ
ทัง้ 4 องค์
เดินทางสูเ่ มืองไถจง (70 กม./1.5 ชม.) เมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของไต้ หวันและเป็ นเมืองท่าเรื อน ้าลึกที่สาคัญทางภาคกลาง
อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าต่างๆย่าน ฟ๋งเจี่ยไนท์ มาเก็ต
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร
ที่พกั FRESH FIELDS TAICHUNG HOTEL (5*) / หรื อเทียบเท่า
พักผ่ อนอาบนา้ แร่ แช่ นา้ อุ่น ภายในห้ องพักส่ วนตัว
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03. วันที่สำมของกำรเดินทำง

ไทจง – ไทเป 101

อาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูก่ รุงไทเป ( 170 กม. / 2.5 ชม.) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้ างทางและวิถีชีวิตชนบท
ถึงไทเปชมร้ านพายสับปะรด ชิมขนมอร่อยที่ขึ ้นชื่อของเมืองไต้ หวัน เลือกซื ้อเป็ นของฝาก ตามอัธยาศัย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาชมวัด วัดหลงซันซื่อ หรื อวัดมังกร วัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1738 เต็มไปด้ วยรู ปแบบของประติมากรรม
และสถาปั ตยกรรมที่ประณีตงดงาม
นาขึ ้นชมตึก TAIPEI 101 อาคารระฟ้ าแห่งนี ้สูงเป็ นลาดับที่ 8 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร ได้ แนวคิดในการออกแบบตาม
คติจีน เริ่ มที่ตกึ มีรูปทรงของไม้ ไผ่ แสดงถึงความคงทนแข็งแรง เลข 8 เป็ นจานวนชันของตึ
้
กเมื่อมองจากภายนอกเป็ นเลขมงคล
และพ้ องเสียงให้ ความหมายถึงความสาเร็ จ สร้ างโดยหลักวิศวกรรมชันเยี
้ ่ยม ป้องกันการสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว นาท่านขึ ้น
ลิฟท์สชู่ นั ้ 89 จุดชมวิวที่ทา่ นสามารถเห็นเมืองไทเปได้ ไกลสุดสายตาท่าน
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร (เมนูตมิ่ ซา)
ที่พกั GRAND MAYFULL TAIPEL HOTEL (5*) / หรื อเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

4. วันที่สี่ของกกำรเดินทำง

ไทเป – จิ่วเฟิ่น – เย๋หลิว

อาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
เดินทางสู่ เย๋ หลิ่ว (YELIOU) แนวหน้ าผาหินที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเลทางเหนือสุดของเกาะไต้ หวัน ลักษณะเป็ นแหลมยื่นไปในทะเล
มีความยาวทังสิ
้ ้น 1,700 เมตร เดินชมหน้ าผาหินที่มีรูปร่ างต่างๆมากมาย อันเกิดจากการกัดเซาะของน ้าทะเลและลมมาเป็ น
เวลานาน โดยเฉพาะหินรูปเศียรราชินี ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เดินทางกลับสูไ่ ทเป
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น (Jiufen) ตังอยู
้ บ่ ริ เวณไหล่เขาในเขตจีหลง แหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในอดีต ปั จจุบนั เป็ น
ย่านถนนคนเดินที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดังเดิ
้ มของร้ านค้ าต่างๆ เลือกจิบชา ทานขนม
โบราณ พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม
เดินทางกลับสูไ่ ทเป
นาท่านสูย่ ่ านซีเหมินติง ย่านช้ อปปิ ง้ ที่ชื่นชอบมากของชาวไต้ หวัน รวมทังนั
้ กท่องเที่ยว เนื่องจากมีทกุ สิง่ ทุกอย่างให้ เลือกซื ้อเลือก
ชมตังแต่
้ ร้านโชว์หว่ ยเล็กๆไปจนถึงห้ างขนาดใหญ่
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร
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05. วันที่ห้ำของกำรเดินทำง

ไทเป – กรุงเทพฯ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชมพิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติก้ ูกง พิพิธภัณฑ์ทรงคุณค่า 1 ใน 4 ของโลก เก็บรวบรวมศิลปวัตถุล ้าค่ากว่า 620,000 ชิ ้น
ของจีน ซึง่ ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้ นามาจากประเทศจีน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาชมอนุสรณ์ สถานเชียงไคเช็ค สร้ างขึ ้นเพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเชียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานแห่งนี ้สร้ างด้ วยหินอ่อนสีขาว
ส่วนหลังคาประดับประดาด้ วยกระเบื ้องกระจกสีน ้าเงินเข้ ม บริ เวณพื ้นที่โดยรอบทมีสวนดอกไม้ สวยงามตลอดทังปี
้
เดินทางสูส่ นามบิน
บริ การชานมไข่มกุ ต้ นตาหรับของไต้ หวัน (บนรถ)
20.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 635 ( 3 ชม.55 นาที )
23.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ

กาหนดการนี ้อาจมีการเปลีย่ นแปลงบ้ างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

เยือนไต้ หวัน | 5
อัตรำค่ำบริกำร
ท่านละ
67,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิม่
22,500.- บาท
อัตรำนีร
้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร โดยการบินไทย
2. ที่พกั จัดตามรายการ 4-5* (ห้ องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี ้ยงตามรายการ
4. ของว่างและน ้าดื่ม ระหว่างเดินทาง
5. ค่าพาหนะเดินทาง รถโค้ ชปรับอากาศ
6. ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆตามรายการ
7. ค่าภาษี สนามบิน ค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น (น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
8. ประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 75 ปี ขึ ้นไป ความคุ้มครองลดลง 50%
9. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และมัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ ดแู ลท่านตลอดการเดินทาง
อัตรำนีไ้ ม่รวม
1. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
สำรองกำรเดินทำง
มัดจาท่านละ 10,000 บาท พร้ อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใช้ งานเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน) เมื่อจอง
ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 15 วัน กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จา่ ยตามทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง
เอกสำรกำรเดินทำง
หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเหลือการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และเหลือหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า

ติดต่อ : เหมียว / ไปร์ท

Line ID: @chaitour
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