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ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา 5วัน 3คืน

ทะเลสาบสุริยนั จันทรา วัดพระถังซัมจั ๋ง นมัสการเจ้าพ่อกวนอู อุทยานเหย๋หลิว
พิพิทธภัณฑ์กูก้ ง เมืองผิงซี
ช้อปปิ้ ง ฟ๋งเจีย่ ไนท์มาเก็ต , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , หมู่บา้ นจิว่ เฟิ่ น , ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ..... ปลาประธานาธิบดี , บุฟเฟ่ ต์ชาบูหม่าล่า , เสีย่ วหลงเปา , ซีฟ้ ูดส์ , พระกระโดดกาแพง
กาหนดการเดินทาง
10 – 14 , 16 – 20 มีนาคม 2561
วันที่แรก
20.00 น.

24.00 น.

วันที่สอง
03.30 น.
08.00 น.

เพชรบุรี – กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ.เพชรบุรี พบเจ้าหน้าที่ บริษัท ยัวร์ ทริปฯ คอย
ให้การต้อนรับและจัดเก็บสัมภาระให้กบั ท่าน ท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยรถบัส
ปรับอากาศ VIP บริการอาหารว่างบนรถ พร้อมเครื่องดื่ม
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์สาย
การบิน THAI LION AIR เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – เมืองไถจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา –
วัดพระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ฟ่ งเจีย่ ไนท์มาร์เก็ต
นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL398
(ไม่มีอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั ่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอรับ (บริการอาหารว่าง แซนวิส+น้ าผลไม้)
นําท่านเดินทางไปยัง เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์
สองข้างทางที่สวยงาม
จากนั้นนําท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึ่งมีความ
งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัว
ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิ ตย์และพระจันทร์เสี้ ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอัน
ไพเราะว่า “สุริยนั -จันทรา”

ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา 5วัน 3คืน SL

1

เที่ยง

คา่

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

จากนั้นนําท่าน นมัสการรูปปั้ นของพระถังซาจั ๋ง ที่ได้ประดิษฐานกลับมาที่
วัดเสวียนกวง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
นํ าท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้ อ และ ศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวิ นหวู่ ซึ่งถื อ
เป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
จากนั้นนําท่าน ชิมชาอู่หลง ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้ นชื่อของไต้หวัน
จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้ ง ตลาดฟ๋งเจีย่ ไนท์มาเก็ต เป็ นตลาดที่มีชื่อเสียงของ
เมืองไถจงและ เป็ นตลาดคนเดิน ที่ มีรา้ นค้าครบครันจําหน่ าย รองเท้ากีฬา
หลากหลายแบรนด์ชื่อดัง และยังมี อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้
อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้ นเมือง
จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พกั IN HOUSE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้
พักผ่อนตามอัธยาศัย
ร้านขนมพายสับปะรด – ศูนย์ GERMANIUM POWER – พิพิธภัณฑ์กูก้ ง – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้ น
ตึก) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน
นําท่านชิมและเลือกซื้ อขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ร้านเหว๋ยเก๋อ ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่าน
ได้เลือกซื้ อของฝากอันขึ้ นชื่อของไต้หวัน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ศูนย์ GERMANIUM POWER ซึ่งเป็ นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่ง
สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้รา่ ย
การสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บุพเฟ่ ต์ชาบูหม่าล่า
นําทุกท่านเยีย่ มชม พิพิธภัณฑ์กูก้ ง ที่ได้ชื่อว่า เป็ น 1 ใน 4 สุดยอด
พิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของลํ้าค่าในพระราชวังกูก้ งของปั กกิ่งไว้
ที่นี่ท้งั หมดและมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของลํ้าค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น
หยกตราประทับประจําตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
จากนั้นนําท่านเดินทางไป ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้ นตึก) เพื่อให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตร
นําท่านเดินทางสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้ นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้ นเมืองที่ ขึ้ นชื่อ
ที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหูเ้ หม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหูเ้ หม็น ก็ถือว่าไปไม่
ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิ ดที่มีตน้ กําเนิ ดที่ไต้หวันคือ ชานม
ไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิ ดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคา
ปานกลาง มีท้งั สินค้าเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ
รองเท้ากีฬายี่หอ้ ต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
จากนั้น นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั CENTURY HOTEL TAOYUAN 4* หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่
เช้า

COSMETIC SHOP – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น –เมืองผิงซี (ไม่รวมค่าปล่อยโคม) –
ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่าน ช้อปปิ้ งเครื่องสาอาง ที่ได้รบั ความนิ ยม หรือรวมทั้งพวกยา นํ้ามัน และยานวดที่ขนชื
ึ้ ่อของไต้หวัน

นําท่านไปยัง อุทยานเหย๋หลิ่ว จุดเหนื อสุดของไต้หวันมีลกั ษณะเป็ น
แหลมทอดยาว ออกไปใน ทะเล เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วย
โขดหินที่มีรปู ทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของนํ้าทะเล
ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี ก่อนทําให้
เกิดการทับถมของแนวหินมีหินที่ขนชื
ึ้ ่อ คือ หินเศียรราชินี
เที่ยง

คา่
วันที่หา้
เช้า
07.00 น.
10.55 น.

14.20 น.
19.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูพิเศษ อาหารจีนซีฟ้ ูด สไตล์ไต้หวัน
นําท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิว่ เฟิ่ น ที่ต้งั อยูบ่ ริเวณไหล่เขาในเมืองจี
หลง จิ่วเฟิ้ นเป็ นแหล่งเหมืองทอง ที่ มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญแห่งหนึ่ ง เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่
ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของ
ร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์
รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อชาจากร้านค้าที่มีอยูม่ ากมายอีกด้วย
ท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของ เส้นทางรถไฟสาย
ประวัติศาสตร์ผิงซี (อยูร่ ะหว่างสถานี ซือเฟิ่ นและสถานี ตา้ หัว ชื่อ “ซือเฟิ่ น”
)ซึ่งตั้งชื่อตามครอบครัวดังเดิมของผูท้ ี่พฒ
ั นาพื่นที่แห่งนี้ ไฮไลท์ของการมา ณ
ที่แห่งนี้ คือการปล่อยโคมลอยจากสถานี ซือเฟิ่ นและสามารถเดินเล่นที่ถนน
สายเก่า ซึ่งเป็ นถนนเลียบทางรถไฟ ซึ่งมีท้งั ร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดสองฝัง่
มีเวลาให้ท่านปล่อยโคมลอยหรือเขียนคําอธิฐานในกระบอกไม่ไผ่ (ค่าทัวร์ไม่รวมโคมลอย)
นําท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์
เมืองไทย มีท้งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุน่ กระเป๋า ของฝากคนที่
ท่านรัก รองเท้ายีห่ อ้ ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดงั ของญี่ปุ่น
รวมทั้งยีห่ อ้ ต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ในส่วน
ของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ พระกระโดดกาแพง
จากนั้น นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั CENTURY HOTEL TAOYUAN 4* หรือเทียบเท่า
สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ – เพชรบุรี
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL399
ไม่สามารถระบุที่นั ่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็ นผูก้ าหนด (Random Seat)
รับประทานอาหารเซ็ตบนเครื่อง
ถึง สนามบินดอนเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางกลับสู่ จ.
เพชรบุรี บริการอาหารว่างบนรถ พร้อมเครื่องดื่ม
เดินทางถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

***** HAVE A NICE TRIP *****
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อัตราค่าบริการ ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
กาหนดการเดินทาง
ราคานี้ สาหรับผูใ้ หญ่เดินทาง

10-14 , 16-20 มีนาคม 2561
30 คน

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

18,400.2,500.-

อัตรานี้ รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ไป – กลับ จํานวน 1 คัน เส้นทาง เพชรบุรี-ดอนเมือง-เพชรบุรี
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าโหลดกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
 ค่าทิป ไกด์ทอ้ งถิ่น และ คนขับรถ ท้องถิ่น
 ฟรี หมวก ท่านละ 1 ใบ
 ฟรี ป้ายไวนิล 1 ผืน
อัตราไม่นี้รวม
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
 ค่าธรรมเนี ยมการจัดทําหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง,ค่านํ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชาํ รุดหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า
เงื่อนไขในการสารองที่นั ่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสาเนาพาสปอร์ตชาระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
- งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 30 วัน
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 30 ท่าน ขี้ นไปจึงออกเดินทาง
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั การจราจร ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั
ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสําคัญ

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน

***สาหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ตอ้ งขอวีซ่า
หากเป็ นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน้ าเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ
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