วันแรก
08.30 น.

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทจง - เฟิ่ งเจีย๋ ไนท์มาร์เก็ต
พร้อ มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว S ประตู 9 สายการบิน CHINA
AIRLINES มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่ นัง่ บน
เครื่องบิน

11.15 น.

เหิรฟ้ าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่
CI834 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั ่วโมง)

15.55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาที่ประเทศไต้หวันเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองที่ใหญ่อนั ดับ 3 ของไต้หวัน จากนั้นนาท่าน
เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่ งเจีย๋ ไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยูท่ ี่เมืองไถจง บริเวณใกล้
มหาวิทยาลัยฟ่ งเจี๋ย โดยตลาดแห่งนี้ ถือได้วา่ เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีของ
ขายมากมายให้ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันอย่างจุใจ ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า
เครื่องสาอางค์ อีกทั้งอาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่
ดึงดูดนัดท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้ มรสของความอร่อย และที่สาคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่ง
นี้ นั้นมีสินค้าแบรนด์ที่มกั จะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคา
เยอะที่สุด และมีแบบให้เลือกมากที่สุดในไต้หวัน
อิสระอาหารค ่า ณ ตลาดฟ่ งเจีย๋ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่าน
YUAN-DE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

คา่
พักที่
วันที่สอง
เช้า

หมู่บา้ นสายรุง้ - ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวินหวู่
วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าทุ ก ท่ า นเดิ นทางไปยัง หมู่ บา้ นสายรุ ง้ หรื อ Rainbow
Village เป็ นหมู่บา้ นที่ถูก วาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสนั สดๆ
หลากสี ม ากมาย ไม่ ว่า จะเป็ นตามผนั ง หรื อ ก าแพงของ
หมู่บา้ น ซึ่ งในลวดลายนั้ นมี ท้ังเป็ นตัวหนั งสือ รูปการ์ตูน
หรือรูปอื่นๆที่ฝีมือคล้ายกับของเด็ก เป็ นคนวาด แต่โดยรวมแล้วภาพเหล่านี้ เมื่อมองดูแล้ว

เที่ยง

กับมี ความลงตัวให้ความสวยงาม โดย เรื่ องเหล่าความเป็ นมาว่ากันว่า หมู่บา้ นแห่งนี้ ถู ก
สร้างเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยของทหารผ่านศึก หรือผูล้ ี้ ภัยของพรรคก๊กมิน ศึกสภาพหมู่บา้ นใน
ตอนนั้นไม่ได้น่าอยูใ่ นสมัยปั จจุบนั ได้มีการ รื้ อถอน ซึ่งในระหว่างที่ได้มีการรื้ อถอนนั้น ได้มี
นายทหารเก่า ชื่อว่า Huang Yung-fu ได้ทาการวาดลวดลายต่างๆขึ้ นมา เมื่อสถานที่นี้ มี
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาพบเจอได้มีการพูดกันต่อไปเรื่อยๆ ทาให้สถานที่แห่งนี้
มีชื่อเสียง จนรัฐบาลประกาศให้เป็ นพื้ นที่อนุ รกั ษ์ ปั จจุบนั จึงหลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อ
ดังของเมืองไทจง
จากนั้นเดินทางสู่ทะเลสาบสุริยนั จันทร์ทรา ลงเรือสาหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยนั –
จันทรา ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็ นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่ง
ของชาวไต้หวัน โดยบริ เวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ มี จุดท่ องเที่ ย วที่ ส าคัญ มากมาย และ
ทะเลสาบแห่งนี้ ยังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้นนาท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชม
เกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งนาคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่
วัดพระถังซัมจั ๋ง ที่อนั เชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือน
ยังทะเลสาบสุริยนั – จันทรา นัน่ คือ ไข่ตม้ ใบชา ซึ่งถือเป็ นของกิน หรือของทานเล่นที่เป็ นที่
นิ ยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยนั – จันทรา ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ตอ้ งลิ้ ม
ลอง จากนั้นนาทุกท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อ
เทพเจ้าแห่งปั ญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั
อยูด่ า้ นหน้าของวัด ซึ่งมีมลู ค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ ต์ชาบูไต้หวัน

จากนั้ น น าทุ ก ท่ า นเที่ ย วชม วั ด จงไถซานซื่ อ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นวัด ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก โดยมี
งบประมาณในการสร้างกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่ งมี ความสูง150 เมตร โดยที่ วัดแห่งนี้ ได้ถูก
ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับ ที่ เป็ นคนออกแบบตึกไทเป 101 ซึ่ งสามารถออกแบบ
โครงสร้างออกมาได้อย่างแข็งแรงมาก นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์สาคัญ เกิดขึ้ นที่ทาให้วดั แห่ง
นี้ มีชื่อเสียงโด่งดังนัน่ คือ ในปี ค.ศ. 1999 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมือง

คา่
พักที่
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เช้า

เที่ยง

หนานโถว ทาให้พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนกินหมู่บา้ นหายไป ยกเว้น วัดจงไถซานซื่อที่
ยืดหยัด และไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆทั้งสิ้ น ทาให้วดั แห่งนี้ สร้างความศรัทธาให้กบั ชาวไต้หวัน
เป็ นอย่างมาก อีกทั้งวัดจงไถซานซื่ อยัง มี หอ้ งเรี ยนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ ได้
ศึกษาพระธรรม ทั้งนี้ พาทุ กท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ภายในวัด หลังจากนั้ นนาคณะ
เดินทางสู่ เมืองเจีย่ อี้ เพื่อพักผ่อนเตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานในวันรุ่งขึ้ น
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียง
สลับกับภูเขาน้อยใหญ่อนั สวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านใบชาไต้หวัน
พบชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลี
ซานในระดับความสูงเป็ นพันเมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็ นของฝากที่คนไทยนิ ยมซื้ อกลับ
เป็ นของฝาก จากนั้นเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน
บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน

หลังอาหารกลางวันนาท่านชมจุดท่องเที่ยวสาคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็ น
อุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อุทยานฯ อาลีซาน เป็ นอุทยานที่มี
สวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยูม่ าก และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ให้ท่านเดินชม
ดื่มดา่ กับธรรมชาติของป่ าศักดิ์สิทธิ์อาลีซนั โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สมั ผัสกับกับต้นสน
สูงชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ ์ จากนั้นนา
ท่าน นั ่งรถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานนี รถบัส และเดินทางไปยัง เมืองเกาสง ซึ่งเดินทาง
โดยรถโค้ชปรับอากาศ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง เมืองเกาสง ถือว่าเป็ น
เมืองท่าสาคัญของไต้หวัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 2 ของไต้หวัน ซึ่งตั้งอยูท่ างตอนใต้ของ

คา่
พักที่

ไต้หวัน จากนั้นให้ทุกท่านได้อปปิ้ ง พร้อมชิมอาหารท้องถิ่นที่ Liuhe Night Market ตลาด
กลางคืนที่ดงั ที่สุดในเมืองเกาสง ถือได้วา่ เหล่านักช้อปห้ามพลาดเลยทีเดียว เพราะทีนี่มีขาย
ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของที่ระลึก เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า
หรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะที่พลาดไม่ได้เลยเมนู อาหารทะเลท้องถิ่นที่ไม่วา่ ใคร
เห็นเป็ นต้องลิ้ มลองรสชาติถึงความสดใหม่ของอาหารทะเล เนื่ องจากเกาสงเป็ นเมืองท่าที่
ติดทะเล
อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ Liuhe Night Market
CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of
Light – แม่น้ าอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านแวะสักการะองค์พระใหญ่ แห่งพุทธอุทยาน วัดฝอกวงซาน เป็ นสวนทางด้าน
ศาสนาพุทธที่มีขนาดกว้างใหญ่และมีความอลังการมากที่สุดแห่งหนึ่ งของไต้หวัน โดยวัดแห่ง
นี้ เปิ ดตัวเมื่อปลายปี 2011 มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยกั ษ์พร้อมกับเจดียข์ นาดใหญ่เรียงราย
ด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง และมี ฉากหลังเป็ นภูเขาทาให้ได้รับการแนะนาในเว็บไซต์ต่างๆจนมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างมากมาย จนทาให้สถานที่แห่งนี้ นั้ นกลายเป็ นหนึ่ ง
ในแลนด์ม าร์ค ของประเทศไต้หวัน ภายในเวลาไม่ น าน ว่า กันว่า ปั จ จุ บัน เป็ นสถานที่ ที่ มี
นั กท่องเที่ ยวแวะมาเยี่ยมชมมากที่ สุ ดของไต้หวัน โดยสถานที่แห่งนี้ นั้ นมีสถาปั ตยกรรมที่
สวยงาม มีความเป็ นเอกลักษณ์
นาท่านเยีย่ มชมอีกหนึ่ งสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งในเมืองเกาสง ที่มีสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่น
อย่างเจดียค์ ู่ หรืออีกชื่อเรียกหนึ่ งคือ Dragon Tiger Tower ที่มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรม แบบ
จีน ที่ถือได้ว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบจีนที่มีความสมบูรณ์ อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่ ให้
เห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างสวยงาม นั กท่องเที่ยวสามารถขึ้ นไปยังจุดชมวิวบนเจดียค์ ู่ ซึ่งมีความ
สูง ประมาณ 700 เมตร เพื่อชมความงดงามของทะเลสาบ และวิว ทิวทัศน์ของเมืองเกาสง
แบบ พาโนรามา นอกจากนี้ ใกล้ยงั มีอีกสถานที่ที่น่าสนใจอย่าง ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดู
ใบไม้ร่วง (Spring and Autumn Pavilions) ให้ท่านได้เที่ยวชม โดยศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดู
ใบไม้ ร่วง เป็ นอาคารและเทวรูปในลัทธิเต๋าดั้งเดิม สร้างเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้า สงครามกวนอู
รูปปั้ น ใหญ่พระแม่กวนอิมทรงบนหลังมังกรซึ่งทอดตัวโอบรอบบริเวณ

ให้ภาพที่ดูเป็ นเอกลักษณ์ และสร้างความน่ าสนใจ บริเวณที่นี้ประกอบด้วยหอคอยสูงสี่ช้นั
สองหลัง มีระเบียงสีเขียวเชื่อมต่อกับชั้นสีเหลือง

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
หลังจากนั้ นพาทุกท่านไปยัง Dome of Light อีกหนึ่ งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด ตั้งอยูภ่ ายใน
สถานี รถไฟใต้ดิน MRT Boulevard Station ซึ่งที่แห่งนี้ เป็ นประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบโดยสถาปนิ กชื่อดังชาวอิตาลี ภายใต้แนวคิดของดิน น้ า ลม แทน
ด้วยสี แดง เหลือง น้ าเงิน และเขียว เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมา ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่ ง
ไฮไลท์ของเมืองนี้
นาทุกท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง แม่น้ าแห่งความรัก หรือ Love River ให้ท่านได้ เดินเลาะ
เรียบริมฝั ง่ แม่น้ าพร้อมชมทัศนี ยภาพ ไปกับพืชพรรณไม้ และต้นไม้น้อยใหญ่ที่ขึ้น เลียบตาม
ฝั ่งแม่น้ า สถานที่ นี้มักเป็ นสถานที่ที่หนุ่ มสาว หรือคู่รัก เลือกใช้ในการออกเดต ท่ามกลาง
บรรยากาศแสนหวาน เพราะเหตุนี้ทาให้ที่แห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็ น แม่น้ าแห่งความรัก
จากนั้ นนาคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยังสถานี รถไฟ เพื่อนาทุ กท่านสัมผัสการนั ง่ รถไฟ
ความเร็วสูงของไต้หวัน หรือ High speed rail (จากสถานี ที่เมืองเกาสง ไปยัง สถานี ที่ เมือง
ไทเป โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ) จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมือง
หลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูต่ อนเหนื อของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน

คา่
พักที่

วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
หรือ บริการเป็ นชุดอาหารแบบ Bento Set ทานบนรถไฟ
NEW TAIPEI HOTSPRING หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการ
แช่ น้ า แร่ เ ชื่ อ ว่ า ถ้า ได้แ ช่ น้ า แร่ แ ล้ว จะท าให้ผิ ว พรรณสวยงามและช่ ว ยให้ร ะบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ถ่ายรู ปกับตึกไทเป 101 – ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุ ขภาพ - อนุ สรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็ นอันดับ 5 ของโลกในปั จจุบนั
(อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร จากนั้นพาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ
(เจอมาเนี่ ยม) ที่ เ ป็ นเครื่ อ งประดับ เพื่ อ สุ ขภาพ มี ท้ัง แบบสร้อ ยข้อ มื อ และสร้อ ยคอ มี
คุณสมบัติในการป้ องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยก
ไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้าค่าของชาวไต้หวันตั้ งแต่โบราณ นาท่านเลือกซื้ อ
ของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, พายเผือก, ป๊ อป
คอร์นชีส, เห็ดทอด เป็ นต้น)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูพระกระโดดกาแพง
นาท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้ นเพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สาคัญที่หาดูได้ยากภายใน
อนุ สรณ์สถาน

แวะช้อปปิ้ งที่รา้ น COSMETIC ที่มีเครื่องสาอางค์ รวมถึงพวกยา / แผ่นมาร์คหน้า / ยาย้อม
ผมที่ขนชื
ึ้ ่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่
จากนั้นนาทุกท่านช้อปปิ้ งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย
โดยที่ ทุกท่านสามารถซื้ อรองเท้า กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่ เป็ นแบรนด์ยอดฮิ ตติด
ตลาด อาทิ อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS,
SKECHERS, LEVIS ฯลฯ
คา่

อิสระอาหารค ่า ณ MITSUI OUTLET PARK เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่าน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
22.05 น. นาท่านเหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837
(มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั ่วโมง)
00.50(+1) เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน(เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม และ
คานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
03 – 07 ตุลาคม 2561
10 – 14 ตุลาคม 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
25,900
26,900
24,900
25,900
25,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
ไม่รวมตั ๋ว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )
เครือ่ งบิน
25,900
25,900
5,500 15,900
26,900
26,900
6,000 15,900
24,900
24,900
5,500 15,900
25,900
25,900
5,500 15,900
25,900
25,900
5,500 15,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้า
พื้ นเมื อง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ ยม, ปะการังสีแดง ซึ่ งจาเป็ นต้องระบุ ไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ ับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่าน
เป็ นจานวนเงิน 5200 NT /ท่าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่ าอิ น เตอร์เน็ ต ค่า ซักรี ด มิ นิบาร์ในห้อ ง รวมถึ ง ค่า อาหารและเครื่ องดื่ ม ที่ สัง่ เพิ่ มนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นัก ท่องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงิ นค่าบริการคื น นั ก ท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผู ม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดิ นทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุด ทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัว ร์นี้เป็ นทัว ร์แ บบเหมา หากท่ า นไม่ไ ด้ร่ ว มเดิ นทางหรื อใช้บ ริ ก ารตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นรายการไม่ว่า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมด หรื อ ถู ก ปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คืนเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับ
ประเทศที่ ไม่มีวีซ่ า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ น ทางสาหรับประเทศที่ มีวี ซ่า แต่ หากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิ วัติ อุ บั ติ เ หตุ ความเจ็ บ ป่ วย ความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายของสั ม ภาระ ความล่ า ช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น

7. อัตราค่าบริก ารนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษั ทเสนอราคา

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภั ยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติ ดตัวขึ้ นเครื่ องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด สนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
1.1 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
2.1 แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด
ได้แก่แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh
สามารถนาขึ้ นเครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
2.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถ
นาขึ้ นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
2.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องใน
ทุกกรณี
3. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
****************************************

