วันที่พิมพ์ : 20-03-2019 14:21:59

DE724 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

เดือน

กำหนดการ

เมษายน 2562

10-13 เม.ย. 62 , 25-28 เม.ย. 62

พฤษภาคม 2562

02-05 พ.ค. 62 , 09-12 พ.ค. 62 , 16-19 พ.ค. 62 , 23-26 พ.ค. 62 , 30 พ.ค.02 มิ.ย. 62

www.doubleenjoy.com

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกง วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้

05.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน
THAI INTERNATIONAL AIRWAYS เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

07.55 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI INTERNATIONAL AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634

11.50 น.

ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
รถโค้ชปรับอากาศรอรับ (อาหารว่าง แซนวิช+น้ำผลไม้)
นำท่านเดินทางไปสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน
ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว
ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”
นำท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.
1965นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี

ที่พัก

HOTEL HI 4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองไถจง - ชิมชาอู่หลง-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่
สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน
สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่าน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป
ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
จากนั้นแวะ ชิมชาอู่หลงบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เป็นอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง

บ่าย

หลังอาหาร นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ที่พัก

CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

www.doubleenjoy.com

วันที่ 3

ร้านพายสับปะรด - Cosmetic shop - ศูนย์ Germanium - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ตลาดซีเหมินติง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน
ให้ท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด
ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน นำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ราคาถูก
ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพระกระโดดกำแพง

บ่าย

หลังอาหาร จากนั้นนำท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อย มีพลังพิเศษสามารถช่วยปรับสภาพประจุลบ
บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
นำท่านชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ท่านได้
ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตร
ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน
ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี
ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์เร็วด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย
มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger
แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, New Balance, Puma,Adidas, Nike
ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันนั้นจะมีราคาถูกกว่า ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ที่พัก

TAO GADEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง
จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง
นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน
จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันและท่านยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล
เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล
ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง เมนูพิเศษอาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน

บ่าย

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ
ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์
ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ

www.doubleenjoy.com

นอกนั้นท่านยังจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น
4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
17.30 น.

นำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

20.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI INTERNATIONAL AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635

22.50 น.

ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

10 - 13 เมษายน 2562
25 - 28 เมษายน 2562
02 - 05 พฤษภาคม 2562
09 - 12 พฤษภาคม 2562
16 - 19 พฤษภาคม 2562
23 - 26 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2562

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999

www.doubleenjoy.com

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

