วันแรก
11.30 น.
14.30 น.

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่ นัง่ บนเครื่องบิน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR202
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง)

19.10 น.

พักที่
วันที่สอง
เช้า

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาที่ประเทศไต้หวันเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ที่พกั ณ เมืองเถาหยวน
TAO GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บา้ นปี ศาจ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นานาทุกท่านลงเรือสาหรับคณะเพื่อ ล่อง
ทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ ง
สถานที่ ท่องเที่ ยวที่โด่งดัง และเป็ นที่นิยม
ในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน
โดยบริ เ วณรอบๆ ทะเลสาบแห่ ง นี้ มี จุ ด
ท่องเที่ยวที่สาคัญมากมาย และทะเลสาบ
แห่งนี้ ยังมี ความยาวถึ ง 33 กิ โลเมตร
จากนั้นนาท่านล่องเรือชมบรรยากาศและ
ชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งนาคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋
ที่ วัดพระถังซัมจั ๋ง ที่อนั เชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือน
ยังทะเลสาบสุริยนั จันทรา นัน่ คือ ไข่ตม้ ใบชา ซึ่งถือเป็ นของกิน หรือของทานเล่นที่เป็ นที่
นิ ยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยนั จันทรา ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ตอ้ งลิ้ มลอง
จากนั้นนาทุกท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้า
แห่งปั ญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั อยู่
ด้านหน้าของวัด ซึ่งมีมลู ค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ ต์ชาบูไต้หวัน
นาท่านชม หมู่บา้ นปี ศาจ หรือ XITOU MONSTER VILLAGE เป็ นหมู่บา้ นสไตล์ญี่ปุ่น อย่างที่
ทราบกันดีว่าประเทศไต้หวันนั้ น เคยตกเป็ นอาณานิ คมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้ว
สิ่งแรกที่ได้เห็นคือความเป็ นญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของสิ่งก่อ สร้าง การตกแต่ง อาหาร
สินค้าต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะคอยต้อนรับแขกผูม้ าเยือน เช่น ภูตผี ปีศาจสไตล์ญี่ปุ่น
ที่ มี ใ ห้เ ห็ นโดยทัว่ ทั้งแบบเป็ นรู ปปั้ นประดับสวน ประดับ อาคาร หรื อตามถนน ภายใน
หมู่บา้ นมีสินค้าของที่ระลึกจาหน่ ายมากมาย โดยใช้ไอเดียของภูตผี ปีศาจมาเป็ นลูกเล่นใน
การออกแบบ ทาให้สินค้านั้นมีความเชื่อว่ามีพลังดึงดูดที่ทาให้เงินทองไหลมาเทมา นอกจาก
สิ น ค้า ที่ ร ะลึ ก แล้ว นั้ น ยัง มี ข นมที่ ไ ม่ ค วรพลาดเมื่ อ มายัง ที่ แ ห่ ง นี้ พิ เ ศษในช่ ว งบ่ า ยจะมี
พนักงาน ใส่ชุดภูตผี ปีศาจออกมาให้เราเห็นอีกด้วย รวมถึง ที่หมู่บา้ นปี ศาจยังมีชุ ดญี่ปุ่นให้
เราเช่าไว้ สาหรับเดินในหมู่บา้ น ทาให้ได้ความรูส้ ึกถึงกลิ่นอายความเป็ นญี่ปุ่นเข้าไปอีก

คา่
พักที่

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
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

วันที่สาม
เช้า

ไทจง - หมู่บา้ นสายรุง้ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บา้ นสายรุง้ หรือ RAINBOW VILLAGE เป็ นหมู่บา้ นที่ถูกวาด
ลวดลายต่างๆ ด้วยสีสนั สดๆหลากสีมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นตามผนัง หรือกาแพงของ หมู่บา้ น
ซึ่งในลวดลายนั้นมีท้งั เป็ นตัวหนังสือ รูปการ์ตนู หรือรูปอื่นๆที่ฝีมือคล้ายกับของเด็ก เป็ นคน
วาด แต่โดยรวมแล้วภาพเหล่านี้ เมื่อมองดูแล้วกับมีความลงตัวให้ความสวยงาม โดย เรื่อง
เหล่าความเป็ นมาว่ากันว่า หมู่บา้ นแห่งนี้ ถูกสร้างเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยของทหารผ่านศึก หรือ
ผูล้ ี้ ภัยของพรรคก๊กมิน ศึกสภาพหมู่บา้ นในตอนนั้นไม่ได้น่าอยูใ่ นสมัยปั จจุบนั ได้มีการ รื้ อ
ถอน ซึ่งในระหว่างที่ได้มีการรื้ อถอนนั้น ได้มีนายทหารเก่า ชื่อว่า Huang Yung-fu ได้ทาการ
วาดลวดลายต่างๆขึ้ นมา เมื่อสถานที่นี้ มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาพบเจอได้มี
การพูดกันต่อไปเรื่อยๆ ทาให้สถานที่แห่งนี้ มีชื่อเสียง จนรัฐบาลประกาศให้เป็ นพื้ นที่อนุ รกั ษ์
ปั จจุบนั จึงหลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง
จ
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นั้
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นทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา
การค้า อุ ตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนื อของประเทศ มี ประชากร
ประมาณ 3ล้านคน

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูพระกระโดดกาแพง
พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็ นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้งั แบบ
สร้อยข้อมื อ และสร้อยคอ มี คุณสมบัติในการป้ องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลื อดใน
ร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้า ค่าของชาวไต้หวัน
ตั้งแต่โบราณ ...นาท่านเลือกซื้ อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน ที่
ร้านเหว่ยเก๋อ ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็ นขนมชื่อดังอย่างพายสับปะรด
อบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้ งและไส้สับปะรดเข้ากันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผื อก
เค้กน้ าผึ้ ง ของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรื อผูใ้ หญ่ก็นิยมซื้ ออย่างปอร์ปคอร์นชีส จากนั้นนาทุกท่าน
ชม อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่ สร้างขึ้ นเพื่อ
ราลึ กถึ งอดี ตประธานาธิ บ ดี เ จีย งไคเช็ค ซึ่ งใช้
เวลาในการสร้างถึ ง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตาราง
เมตร ท่ า นสามารถชมชีวประวัติแ ละรู ป ภาพ
ประวั ติ ศ าสตร์ ส าคั ญ ที่ ห าดู ไ ด้ย ากภายใน
อนุ สรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้ นทาจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่
ขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้ มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้ าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่กาแพง
ด้านในหลังจะมีขอ้ ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คา คือ จริยธรรม
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ช้นั ล่างของอนุ สรณ์สถานจะเป็ นห้องจัดแสดงประวัติ
ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงภาพถ่าย
และอีกหนึ่ งพิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้ คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชัว่ โมง
ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน
แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสาอางรวมถึงพวกยา / น้ ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
ให้ทุกท่านได้เลือกช๊อปปิ้ งกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ตั้งอยูใ่ นเมืองไทเป ที่แห่งนี้ เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ ที่
ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชัน่ เสื้ อผ้า
รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์ หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อพั เดทแฟชัน่ เรื่อยๆ ไม่ว่า
จะเป็ นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูก
เหมาะสาหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ

คา่
พักที่
วันที่สี่
เช้า
โรงแรม

อิสระมื้ ออาหารคา่ ณ ตลาดซีเหมินติง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่าน
FUSHIN HOTEL ระดับ4ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณ
ตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตกึ ไทเป 101 – นั ่งกระเช้าเหมาคง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
นาท่านเดินทางไปยัง ตั้นซุ่ย หรือที่รูจ้ กั กันใน
นามเมืองท่ าโรแมนติก ตั้งอยู่ เมื องนิ วไทเป
เป็ นศูนย์กลางของการจัดส่งสินค้า และเป็ น
เขตการค้าสาคัญของไต้หวันทางตอนเหนื อ ...
พาทุ ก ท่ า นเยี่ ยมชม สะพานแห่ ง ความรัก
หรือ TAMSUI LOVER’S BRIDGE เป็ นสะพาน
ทอดยาวไปเหนื อ ระดั บ น้ า ทะเลตรงปาก
แม่ น้ า ถื อ เป็ นจุ ด ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ซึ่ ง
สะพานแห่งความรัก นี้ มีลักษณะเป็ นสะพาน
โค้งสีขาวและเสาสูงที่โยงสายเคเบิลคล้ายกับ
เรื อใบที่ กาลังกางใบ และมี การประดับไฟที่
ขอบสะพานทุกๆยามคา่ คืนเพื่อความสวยงาม
และสามารถเปลี่ยนสีสลับกันไปได้ดว้ ยซึ่งจะ
ยิ่ ง เพิ่ ม บรรยากาศความโรแมนติ ก มาก
ยิ่ ง ขึ้ นไปอี ก แวะเที่ ย วชม FORT
SAN
DOMINGO ป้ อมปราการเก่าและเป็ นบ้าน
กงศุลสไตล์อังกฤษแบบสมัยก่อน ต่อด้วย
TAMSUI CHURCH หรือโบสถ์ที่ต้นั สุ่ย เป็ นโบสถ์ที่น่าสนใจอีกแห่ง สร้างด้วยอิฐสีแดง
จากนั้นนาทุกท่านไปยัง ถนนโบราณตั้นสุ่ย หรือ TAMSUI OLD STREET เป็ นตรอกเล็กๆ
ตั้งอยูใ่ กล้แม่น้ า มีรา้ นค้า ร้านอาหาร หรือของขายมากมาย จากนั้นพาทุกท่านไปยัง ตลาด
ปลา ในเมื องไทเป ให้ทุก ท่ านได้สัมผัสรสชาติ ของอาหารทะเลมากมาย ทั้งหลากหลาย

เที่ยง
บ่าย

คา่
พักที่
วันที่หา้
เช้า
เช้า

พร้อมทั้งความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น ปูอลาสก้ากับกุง้ ล๊อบสเตอร์ อาหารปรุงสดสไตล์ญี่ปุ่น
กุง้ ปู หอยนางรม หรือปิ้ งย่าง บาร์บีคิว และอีกมากมาย
อิสระมื้ ออาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
และนาท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็ นอันดับ 5 ของโลกใน
ปั จจุบนั (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร

นาท่าน นั ่งกระเช้าเหมาคง หรือ MAOKONG GONDOLA เป็ นกระเช้าสาหรับนัง่ ขึ้ นเขาเหมาคง
ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของเมืองไทเป พบกับความตื่นเต้นขณะนัง่ กระเช้าลอย
ฟ้ าเหมาคง กอนโดลาที่พาคุณโลดแล่นเหนื อไทเป แถมอยู่สูงยิ่งกว่าดงป่ าที่อยู่บนเขาเหมา
คงเสียอีก กระเช้ากอนโดลาลอยอยูบ่ นความสูงเกือบ 300 เมตร
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสีย่ วหลงเปา
FUSHIN HOTEL ระดับ4ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ถนนโบราณจิ่ว เฟิ่ น – อุทยานแห่ ง ชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถา
หยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ หมู่ บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น
ที่ ต้ัง อยู่บ ริ เ วณไหล่ เ ขาในเมื อ ง จี ห ลง จิ่ ว
เฟิ่ น ปั จ จุ บัน เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น
ถนนคนเดิ น เก่ า แก่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในไต้ห วัน
เพลิ ดเพลิ น กับ บรรยากาศแบบดั้งเดิมของ

ร้านค้า ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่ นที่หากใครมา
เยือนที่แห่งนี้ แล้วไม่ควรพลาดอันได้แก่ บัวลอยเผือก ลูกชิ้ นปลาสูตรโบราณ และไอศครีมถัว่
ตัด และที่แห่งนี้ ยังมี การประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ดา้ นบนถนนโดยเป็ นทางลาดชันและเป็ น
ขั้นบันได เพราะแบบนี้ จึงทาให้โซนนี้ ทุกท่านจะมองเห็นเป็ นภาพโรงน้ าชาที่เป็ นอาคารไม้ต้ัง
เรี ย งรายลดหลั น่ กัน ไปเหมื อ นดั ง ในรู ป ที่ ส วยงาม ซึ่ ง กลายเป็ นแรงบั น ดาลใจให้กั บ
ภาพยนตร์อนิ เมชันเรื่องดังจาก เรื่อง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI

จากนั้นนาท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ ตั้งอยูท่ างส่วนเหนื อสุดของ
เกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้ นที่ เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ าทะเลและลม
ทะเล ทาให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่ าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระ
เศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูซีฟ้ ูด กุง้ มังกร
นาทุ กท่านสู่ ร้านใบชาไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่ มีรสชาติ
หอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน จากนั้ นนาทุกท่านช้อปปิ้ งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET
PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซื้ อรองเท้า กระเป๋า หรืออื่นๆอีก
มากมาย ที่ เป็ นแบรนด์ยอดฮิ ตติดตลาด อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW
BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่
สนามบินเถาหยวน

นาท่านเหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205
(มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง)
00.05(+1) น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
หรือ
22.05 น. นาท่านเหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR061
(มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง)
01.00(+1) น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
****************************************
21.10 น.

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ ออก
ตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
เปิ ดเพิ่ม
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผูใ้ หญ่ และเด็ก
ห้องละ
2-3 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน

ขาไป BR202 14.40 – 19.15
ขากล ับ BR061 22.30 – 01.25

22,999

5,500

12,900

ขาไป BR202
ขากล ับ BR061
ขาไป BR202
ขากล ับ BR205
ขาไป BR202
ขากล ับ BR205

27,999
22,999
23,999

6,000
5,500
5,500

13,900
12,900
12,900

14.30 – 19.10
22.05 – 01.00
14.30 – 19.10
21.10 – 00.05
14.30 – 19.10
21.10 – 00.05

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,200 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 5,200 NT /ท่าน
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม และคานึ งถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 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 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
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.

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นัก ท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงิ นค่าบริการคื น นั ก ท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผู ม้ ีชื่ อใน
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 นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิ ทธิ์ สาหรับ ผู เ้ ดิ นทางที่ ถือหนั งสื อเดิ นทางธรรมดา (หน้าปกสี น้ าตาล / เลื อดหมู)

3.

4.

5.

6.

เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสี
แดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อนั มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมาย
เชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุ ญาตการใช้หนั งสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่าน
การอนุ มตั ิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั ่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศ
ขาเข้าไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิ ดชอบความผิ ดพลาดที่จะเกิดขึ้ นใน
ส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บ ริการตามที่ ระบุ ไว้ใน
รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
ทัวร์นี้เป็ นทัว ร์แ บบเหมา หากท่ า นไม่ไ ด้ร่ วมเดิ 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
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับ
ประเทศที่ ไม่มีวีซ่ า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ น ทางสาหรับประเทศที่ มีวี ซ่า แต่ หากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
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

7. 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
8. อัตราค่าบริก ารนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษั ทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. 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 สิ่ ง ของที่ มี ลัก ษณะคล้า ยกั บ อาวุ ธ เช่ น กรรไกรตัด เล็ บ มี ด พก แหนบ อุ ป กรณ์ กี ฬ าฯ
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
****************************************

