วันแรก
12.00 น.
13.55 น.
18.45 น.

ค่า
วันทีส่ อง
เช้า

เชียงใหม่ – ไทเป
วัน พุธ ที่ 17 ต.ค. 61
คณะพร้อมกันที่ สนามบินเชี ยงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ สายการบินแอร์ เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD242
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุ งไทเป ประเทศไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผา่ นพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั King Paradise Hotel หรื อเทียบเท่า
ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดจงไถฉาน – เมืองเจียอี้
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 ต.ค. 61
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านสู่ ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา เพื่อล่องเรื อชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ที่น้ ีได้รับกากล่าวขานว่า งดงามราว
กับภาพวาด เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยูใ่ นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซี นิกแอเรี ย
ซึ่ งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้ง
ใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ าสู่ ยอดเขาที่นบั จากความสู ง
ระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิ

จากนั้น
เที่ยง

เย็น
วันทีส่ าม
เช้า

เที่ยง

เย็น

ประเทศที่โดดเด่น ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอัน
ไพเราะว่า “สุ ริยนั จันทรา”
นาท่านนมัสการอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่ได้อญั เชิ ญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัดพระถังซัมจั๋ง เมื่อปี ค.ศ.1965
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) (ปลาประธานาธิบดี)
นาท่านสู่ วัดจงไถ วัดที่ประชาชนไต้หวันศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็ นวัดที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน
3 ของโลก วัดนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นศาสนสถานที่ ยิง่ ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกนั
และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็ นวัดที่มีการ ออกแบบให้ทนั สมัยที่สุดในไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายฐานยิง
จรวดที่ความสู ง 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็ นวิศวกรคนเดียวกับผูท้ ี่ออกแบบตึกไทเป 101
โดยใช้หินแกรนิ ตมาเป็ นโครงสร้างที่ แข็งแกร่ ง เริ่ มก่อสร้างในปี ค.ศ.1990
และเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และเหล่าบรรดาลูกศิษย์ท่านพระ
อาจารย์เหวยเจวีย๋ นับแสนคน ระหว่างนั้นในปี ค.ศ.1999 ได้เกิด แผ่นดินไหวอย่างรุ นแรงที่เมืองหนานโถว
แผ่นดินแยก และเกิดธรณี สูบกลืนหมู่บา้ นหายไป แต่วดั จงไถฉาน ซื่ อกลับไม่เป็ นอะไรเลย ยิง่ เป็ นการสร้าง
ความศรัทธาให้กบั ผูค้ นในไต้หวันอย่างมาก ผูก้ ่อตั้งคือท่านพระ อาจารย์เหวยเจวีย๋ มหาเถระ วัดจงไถฉานซื่ อ
มีชื่อเสี ยงในด้านการฝึ กสมาธิ นิกายเซนหรื อฌานสมาธิ ที่สืบทอด มาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน พระสงฆ์
และภิกษุณีมีจานวนกว่า 1,600 รู ป เป็ นภิกษุ 400 รู ป เป็ นภิกษุณี 1,200รู ป มีการแยกเรี ยนกันอย่างชัดเจน ไม่
เรี ยนรวมกันเป็ นวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายชายกับฝ่ ายหญิง
ได้เวลานาท่านสู่ เมืองเจียอี้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) (ไก่อบโอ่ง)
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั Ali Mountain Oriental Pearl หรือเทียบเท่า
อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน – ชิ มชาอู่หลง – เมืองไถจง – ฝงเจีย้ ไนท์มาเก็ต
วัน ศุกร์ ที่ 19 ต.ค. 61
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (5)
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน ซึ่ งเป็ นจุดท่องเที่ยวที่ สาคัญและสวยงาม อีกที่หนึ่งของเกาะ
ไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นาท่านเที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ชื่นชม
ทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มี
ความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่ งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติโดยการ
นั่งรถไฟโบราณ ประมาณ 15 นาที และ ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก หลังจากนั้นแวะ ชิ มชาอู่หลง บนภูเขาสู งอันขึ้น
ชื่อของไต้หวัน
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6) (อาหารจีนสไตล์พ้นื เมือง)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม เพื่อ นาท่านช้อปปิ้ ง
ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต เป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไถจงและ เป็ นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน
จาหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) (สุ ก้ ี ชาบู)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั Moving Star Hotel หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เช้า

เที่ยง

จากนั้น

เย็น
วันที่ห้า
เช้า

ขนมพายสั บปะรด - เย่ หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ น - ไทเป 101 – ตลาดซีเหมินติง วัน เสาร์ ที่ 20 ต.ค. 61
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (8)
นาท่านแวะชิมและเลือกซื้ อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ านขนมพายสั บปะรดเหวยเก๋อ ซื่ อดังเพื่อให้ทุกท่าน
ได้เลือกซื้ อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน ได้เวลาเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย่ หลิว่ อุทยานแห่งนี้ต้ งั อยูท่ าง
ส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นแหลมยืน่ ไปในทะเล การเซาะกร่ อนของนั้าทะเลและลม
ทะเล ทาให้เกิดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิ นรู ปพระเศียรราชินี ซึ่ งมี
ชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก นาท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่ งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัย
กษัตริ ยก์ วงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ ธาตุ
ต่างๆ ทาให้จานวนแร่ ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจา
จนกระทัง่ มีการใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว”
ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึง
กลับมาคึกคักและมีชีวติ ชีวาอีกครั้ง ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ ง ณ หมู่บา้ นฯ
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (9) (อาหารจีนซี ฟู้ด)
นาท่านสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกที่สูงที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก ตึกที่มีความสู งถึง 508 เมตร
สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูงเป็ นอันดับสามของโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้
ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่กนั การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนาท่านขึ้นลิฟต์ที่มี
ความเร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริ เวณที่ต้ งั ของตึกนี้ยงั เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่
นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีหา้ งสรรพสิ นค้าและช้อปปิ้ งมอลล์อยูก่ ว่าสิ บแห่ง เทียบเท่ากับ สยาม
พาราก้อนของเมืองไทย
ช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์ เมืองไทเป มีท้ งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์
วัยรุ่ น กระเป๋ า เลือกซื้ อของฝากให้คนที่ท่านรัก รองเท้ายีห่ ้อต่างๆ อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดงั ของญี่ปุ่น
รวมทั้งยีห่ อ้ ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่ วนของราคาที่ประเทศไต้หวันนั้นมีราคา
ถูก และให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10) (อาหารจีนท้องถิ่น)
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั Happiness Inn Hotel หรื อเทียบเท่า
พิพธิ ภัณฑ์ พระราชวังแห่ งชาติก้ กู ง – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค - วัดหลงซาน - เชียงใหม่
วัน อาทิตย์ ที่ 21 ต.ค. 61
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (11)
นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ พระราชวังแห่ งชาติ “ กู้กง ” แหล่งรวมสุ ดยอดศิลปวัตถุของจีน เมื่อคราวที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งยิง่ ใหญ่ของจีน ซึ่ งนายพลเจียงไคเช็ค ผูน้ าพรรคก๊กมิ นตัง๋ หนึ่งในผู้
ยิง่ ใหญ่ของจีน พ่ายแพ้สงครามการเมืองต่อเหมาเจ๋ อตุง นายพลเจียงฯ จึงได้นาพลพรรคก๊กมินตัง๋ และนัก
ธุ รกิจรวมถึงประชาชนส่ วนหนึ่งของจีนราว 2 ล้านคน อพยพไปอยูไ่ ต้หวัน และนายพลเจียงฯ ก็ได้นาเอาสุ ด
ยอดของดี ของล้ าค่าส่ วนหนึ่ งของเมืองจีนมาที่ไต้หวัน ที่ปัจจุบนั ของส่ วนใหญ่ที่นามาจัดแสดงอยูใ่ นกูก้ งที่
หากใครมาเยือน ไต้หวันแล้วไม่ได้เที่ยวกูก้ งถือว่าน่าเสี ยดายอย่างมากสาหรับของดีที่อยูใ่ นพิพิธภัณฑ์กกู้ งที่

เที่ยง

เย็น
20.10 น.
23.10 น.

กว้างใหญ่น้ นั มีศิลปวัตถุร่วมเจ็ดแสนกว่าชิ้น ส่ งผลให้พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ ติด 1 ใน 4 สุ ดยอดพิพิธภัณฑ์ของ
โลก จากนั้นนาท่านชม ศูนย์ germanium เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่ งสามารถปรับ
สภาพประจุลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ร่ างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น
ลดอาการปวดเมื่อย
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (12) (เสี่ ยวหลงเป่ า)
นาท่านชม อนุสรณ์ สถานประชาธิปไตยไต้ หวัน หรื อ อนุ สรณ์สถาน เจียง ไค เช็คที่สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงอดีต
ประธานาธิ บดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้นื ที่ประมาณ 205
แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรู ปภาพประวัติศาสตร์ สาคัญที่หาดูได้ยากและศูนย์จาหน่าย
ของที่ระลึกและงานผีมือไต้หวัน นาท่านสู่ วัดหลงซาน หรื อ "วัดเขามังกร" เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2วัดหลงซันซื่ อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับ
ความเสี ยหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยูด่ า้ นในนั้นกลับไม่ได้รับความเสี ยหาย
เลย ยิง่ ทาให้ผคู ้ นเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (13)
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เดินทางกลับสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD243
เดินทางกลับถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ สาหรับผูร้ ่ วมเดินทาง 16 ท่าน
ผูใ้ หญ่
ท่านละ
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ

23,800
5,000

บาท
บาท

อัตรานีร้ วม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ Economy class ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, นา้ ดื่มแจกวันละ 1 ขวด
 ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 ค่ าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น รวมแล้ ว 500 บาท / 1 ท่ านลูกค้ า
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่ม และค่าอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้น
จะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 นาหนักกระเป๋ า เกินกว่า 20 กิโลกรัม

การสารองทีน่ ั่ง
 กรอกรายละเอียดในใบสารองที่นงั่ และส่ งอีเมลหรื อแฟกซ์กลับมายังบริ ษทั
 แนบสาเนาหนังสื อเดินทางมาพร้อมกับใบสารองที่นงั่
การชาระเงิน
 มัดจา ท่านละ 8,000 บาท ภายใน 7 วัน นับจากวันจอง
 ชาระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทาการ
**ด้ วยตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาโปรโมชั่ นไม่ สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนชื่ อผู้โดยสารได้ **
หมายเหตุ
1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
2. หนัง สื อ เดิ น ทางต้อ งมี อายุ เหลื อใช้ง านไม่ น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษ ทั ฯ รั บ เฉพาะผูม้ ี จุด ประสงค์เ ดิ นทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
3. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
4. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
5. ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถทาการรี ฟันด์ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเส้นทาง เลื่อนวันได้

