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☛ ล่องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
☛ อนุสรณ์ เจียงไคเช็ค – ถ่ ายภาพคู่ตึกไทเป 101
☛ อุทยานเหย๋ หลิว่ - สถานีรถไฟสื อเฟิ่ น – วัดหลงซันซื่ อ
☛ ช้ อปปิ้ ง3 ไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่ อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
☛ บินตรงสู่ ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR นา้ หนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เทีย่ วเต็มไม่ มีอสิ ระ

• เมนูพเิ ศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋ หลิว่ •
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วันแรก

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

23.45 น.
📢 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดย
23.30 น. มีเสมาชิ
ท่านพร้
มกัน ณอท่นรัาอากาศยานสนามบิ
นดอนเมือง ประตูคเอกสารและสั
7 อาคารผู้โดยสารขาออก
สายการ
จ้าหน้กาทีทุ่ขกองบริ
ษทั อฯคอยต้
บและอานวยความสะดวกในการเช็
มภาระ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสั
มภาระก่อนการเดินทาง
วันทีส่ อง สนามบิ
นเถาหยวน-ทะเลสาบสุ
ริยนั จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ร้ านใบชา- ฟงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
03.30 น.

✈ เหิรฟ้ าสู่ ไต้ หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL398
(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่ อง ใช้ เวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)

08.00 น.

ถึ งท่ าอากาศยานเมื อ งเถาหยวนประเทศไต้ห วัน ประเทศแห่ งนี้ เป็ นเกาะที่ มีพ้ืน ที่ เ ล็ก กว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่ า ตั้ง อยู่ ห่ า งจากฝั่ ง ด้า นตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข องประเทศจี น ประมาณ 160 กิ โ ลเมตร
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุ งไทเปเป็ นเมืองหลวงเวลาที่ไต้หวันเร็ วกว่าประเทศไทย 1
ชัว่ โมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้วนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
เพื่อเดินทางสู่ เมืองหนานโถว

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ด้ วยเมนูแซนวิช และชานม ขึน้ ชื่ อของไต้ หวันที่ไม่ ควรพลาด
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุ ริยัน จันทราหรื อ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ตั้งอยูใ่ นเขตเมืองหนานโถว
เป็ นแหล่งน้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ งที่เป็ นที่นิยมของชาวไต้หวัน
รอบๆทะเลสาบแห่ งนี้ จะมีจุดสาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย นาท่านล่องเรื อชมบรรยากาศและชมสี เขียวมรกต
ของน้ าในทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากพร้อมกับให้ท่าน
นมัส การพระอัฐิ ที่ อ ัญ เชิ ญ มาจากชมพู ท วี ป และรู ปเคารพของ พระถัง ซั ม จั๋ง ณ วั ด พระถั ง ซั ม จั๋ ง
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เทีย่ ง

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ปลาประธานาธิบดีอาหารชนพืน้ เมือง

บ่ าย

จากนั้น นาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา เทพกวนอู และเทพ
เจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์วดั นี้ เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่ในปี ค.ศ.1945 ไต้หวันไม่ได้อยู่ภายใต้
อาณานิคมของญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลไต้หวันจึงสนับสนุ นงบประมาณเพื่อสร้างวัดเหวินอู่ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
โดยสร้างอาคารยิ่งใหญ่กว่าเดิม และสร้างให้ออกสไตล์จีนมากขึ้นไฮไลท์ที่นิยมคือ การซื้ อกระดิ่ง เขียนชื่อ
ตัวเองแล้วนาไปแขวนที่กาแพงวัด เชื่ อว่าจะทาให้ครอบครัวปลอดภัยร่ ารวยเงินทอง การเรี ยนสาเร็ จ และ
ความรักหวานชื่นโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม

จากนั้น

นาทุกท่านแวะชิมชาอู่หลงที่ ร้ านใบชา ชาที่ข้ ึนชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลาย
ไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสู งเป็ นพันเมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็ นของฝากที่คนไทยนิ ยม
ซื้ อกลับเป็ นของฝาก จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องไทจงซึ่ งเป็ นเมืองที่ได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นเมืองที่สะอาด
เรี ยบร้อยที่สุดในไต้หวันเมืองนี้จะเป็ นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะ
จึงทาให้เมืองนี้มีความคึกคักอยูต่ ลอดเวลา ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
นาท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต เป็ นตลาดคนเดินที่มีชื่อเสี ยงและใหญ่ที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของเมืองไทจงมี
ความน่าสนใจอยูท่ ี่ความเป็ นท้องถิ่น ทั้งอาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติสไตล์Street Food อาหารท่าน
เล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูข้ ึนชื่อของที่นี่ เช่น ชานมไข่มุก ทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเองและ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ มีความน่ าสนใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ด้วยความที่ฟงเจี๋ยไนท์มาร์ เก็ตตั้งอยู่ใกล้กบั
มหาวิทยาลัยฝงเจี่ย จึงมีสินค้าแฟชัน่ วัยรุ่ น นักศึกษา ในราคาไม่แพง มีเวลาให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ ง
เลือกซื้อสิ่ งของที่ถูกใจ เพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลินอย่ างเต็มอิม่ จุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

จากนั้น
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พักที่
วันทีส่ าม
เช้ า

จากนั้น

จากนั้น

 โรงแรม HOTEL HALF หรื อเทียบเท่ า
ไทจง –ไทเป – ร้ านพายสัปปะรด –อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซื่ อหลินไนท์ มาร์ เก็ต
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินสู่ กรุ งไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนื อ แม้จะเป็ นเมืองเล็กแต่เป็ นเมืองที่
เจริ ญที่สุดและเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
นาทุกท่านแวะชิม ขนมพายสั ปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็ นขนมชื่อดังประจาชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้ งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ ยงั มีขนมอื่นๆอีกมากมาย
เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็ นของฝากกลับบ้าน
นาท่านสู่ อนุสรณ์ เจียงไคเช็ ค เป็ นสถานที่หลักที่ตอ้ งมาของเมืองไทเป และยังเป็ นสัญลักษณ์ของไต้หวัน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็ นการราลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไค
เช็ค ผูพ้ ฒั นาความเจริ ญให้กบั ไต้หวันให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ โดยตัวอาคารมีสีขาว 4 ด้าน และมีหลังคา
ทรง 8 เหลี่ยมตามสถาปั ตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรี ภาพ และด้านหน้ามี
บันไดจานวน 89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี และภายในจะมีรูปปั้ นสาริ ดของท่านในท่านั้งขนาด
ใหญ่ ซึ่ งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้2 นาย นอกจากนั้นยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชี วิตของ
ท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆไว้จดั แสดงอีกด้วย
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เทีย่ ง

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเป(ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึก ชมวิวชั้น 89 ท่ าน
ใดต้ องการขึ้นชมวิวกรุ ณาติดต่ อไกด์ ที่ดูแลคณะของท่ าน ค่ าขึ้นประมาณ 600 NTD)เป็ นตึกที่สูงที่สุดใน
ไต้หวันมีความสู งประมาณ 509 เมตร มีท้ งั หมด 101 ชั้นเหนื อพื้นดินตามชื่อและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ภายในตัว
อาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่กนั การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ด้านข้างตึก
จะเป็ นส่ วนของห้างสรรพสิ นค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปคู่กับ
ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย

รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-11DEC19-11JUN20
จากนั้น

นาท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดซื่ อหลินไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดนัดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในไทเป เป็ นแหล่งรวม
ของกินขึ้นชื่อนานาชนิ ด นอกจากนั้นยังมี เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ กระเป๋ า รองเท้า ให้ได้ชอ้ ปกันอย่างจุใจ ที่
สาคัญคือราคาถูก ของฝากยอดนิยม เพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลินอย่ างเต็มอิม่ จุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่

โรงแรม Bear Inn หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่
เช้ า

ไทเป-ศูนย์ เจอร์ เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋ หลิว่ - สถานีสือเฟิ่ น-วัดหลงซันซื่ อ -ตลาดซีเหมินติง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม ศูนย์ เจอร์ เมเนียม เป็ นเครื่ องประดับเพื่อสุ ขภาพ มีท้ งั แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยใน
การไหลเวียนของเลือดในร่ างกาย รวมทั้ง ชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็ นเครื่ องประดับล้ าค่าของคน
ไต้หวันมาตั้งแต่ในอดีต
จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานเหย๋ หลิว่ ตั้งอยูท่ างส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะไต้หวันของเมืองนิวไทเป เป็ นพื้นที่ที่ติด
กับ ทะเล โดยการเซาะของน้ า และลมทะเล ท าให้ เ กิ ด โขดหิ น งอกเป็ นรู ป ร่ า งลัก ษณะต่ า ง ๆ แล้ว แต่
จินตนาการของแต่ละคนโดยเฉพาะหิ นรู ปเศียรพระราชินี ที่เป็ นไฮไลท์ของอุทยานเย๋ หลิว หิ นรู ปมังกร หิ น
รู ปเห็ด ที่ใครมาเยือนแล้วต้องถ่ายรู ปคู่
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เทีย่ ง

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูซีฟู้ด
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี เมืองนิ วไทเป จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้ นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์
ผิงซี (อยูร่ ะหว่างสถานีสือเฟิ่ นและสถานีตา้ หัว ชื่อ “สื อเฟิ่ น” )ซึ่งตั้งชื่อตามครอบครัวดังเดิมของผูท้ ี่พฒั นา
พื่นที่แห่ งนี้ ไฮไลท์ของการมา ณ ที่แห่ งนี้ คือการปล่อยโคมลอยจากสถานี ซือเฟิ่ นและสามารถเดินเล่นที่
ถนนสายเก่า ซึ่ งเป็ นถนนเลียบทางรถไฟ ซึ่ งมีท้ งั ร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดสองฝั่ง มีเวลาให้ท่านปล่อยโคม
ลอยหรื อเขียนคาอธิฐาน (ค่ าทัวร์ ไม่ รวมโคมลอย) และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ งหนึ่งคือ สะพานแขวน
Jing-an เป็ นสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผิงซี ถ้ายืนอยู่บนสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเก่าผิงซี และ
แม่น้ าจีหลงได้อย่างชัดเจน
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จากนั้น

นาท่านสู่ ศู นย์ เครื่ องสาอาง ที่นี่มีเครื่ องสาอางรวมถึงยาและน้ ามันหรื อยานวดต่างๆที่ข้ ึนชื่อของไต้หวันให้
ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่
นาท่านต่อไปยัง วัดหลงซันซื่ อ หรื อวัดเขามังกร เป็ นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยง มีอายุกว่า 300 ปี ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสี ยหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า
พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ประดิษฐานภายในวัดนั้นกลับไม่ได้รับความเสี ยหายเลย ทาให้ผคู ้ นเลี่อมใส ศรัทธา
พากันมากราบไหว้

นาท่านสู่ ตลาดซี เหมินติง แหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตของวัยรุ่ นไต้หวัน หากเปรี ยบกับบ้านเราก็เหมือนบริ เวณ
สยามนั้นเอง ซึ่ งเป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ ต่าง ๆ ที่เป็ นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่ นชาวไต้หวันมารวมกันไว้
ที่นี่ และนอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ เครื่ องสาอางค์ สารพัดแฟชัน่ แล้ว ถนนแห่ งนี้ ก็ยงั
เต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ทั้งอาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ
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เพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่
วันทีห่ ้ า
เช้ า
10.55 น.
13.35 น.

โรงแรม Good Night Inn หรื อเทียบเท่ า
สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จนได้ เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
✈ เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL399
(ไม่ มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ องบิน)
ถึงท่ าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 หมายเหตุ...กรณีทไี่ ต้ หวันยกเว้ นค่ าวีซ่าให้ น้ันทางไต้ หวันสงวนสิ ทธิ์เฉพาะวีซ่านักท่ องเทีย่ วเพราะฉะนั้นลูกค้ าต้ องใช้
พาสปอร์ ตเล่มแดงในการเดินทางเท่ านั้น ....หากใช้ พาสปอร์ ตข้ าราชการต้ องดาเนินการยื่นวีซ่า (มีค่าใช้ จ่าย)
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อัตราค่ าบริการ
กาหนดวันเดินทาง
พุธ - อาทิตย์
พุธ - อาทิตย์
อังคาร - เสาร์
เสาร์ - พุธ
อาทิตย์ - พฤหัสบดี
พฤหัส – จันทร์
พฤหัส – จันทร์
ศุกร์ – อังคาร
พฤหัส – จันทร์
พฤหัส – จันทร์
พฤหัส – จันทร์
พฤหัส – จันทร์
พฤหัส – จันทร์
พฤหัส – จันทร์
พฤหัส – จันทร์
ศุกร์ – อังคาร
เสาร์ – พุธ
จันทร์ – ศุกร์
พฤหัส – จันทร์
พุธ – อาทิตย์
พฤหัส – จันทร์
พฤหัส – จันทร์
พฤหัส – จันทร์
พฤหัส – จันทร์

11 - 15 ธ.ค. 62
18 – 22 ธ.ค. 62
24 - 28 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
09 - 13 ม.ค. 63
16 - 20 ม.ค. 63
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63
06 - 10 ก.พ. 63
13 - 17 ก.พ. 63
20 - 24 ก.พ. 63
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
05 - 09 มี.ค. 63
12 - 16 มี.ค. 63
02 - 06 เม.ย. 63
10 - 14 เม.ย. 63
11 - 15 เม.ย. 63
13 - 17 เม.ย. 63
16 - 20 เม.ย. 63
22 - 26 เม.ย. 63
07 - 11 พ.ค. 63
14 - 18 พ.ค. 63
28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63
11 - 15 มิ.ย. 63

ผู้ใหญ่
13,555
13,555
13,999
23,999
21,999
13,555
13,555
13,555
15,555
13,555
13,333
13,999
13,555
13,555
15,999
17,777
20,999
17,555
13,999
13,333
13,777
13,777
13,999
13,555

ราคา
เด็ก
13,555
13,555
13,999
23,999
21,999
13,555
13,555
13,555
15,555
13,555
13,333
13,999
13,555
13,555
15,999
17,777
20,999
17,555
13,999
13,333
13,777
13,777
13,999
13,555

พักเดีย่ ว
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
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*ค่ าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่ องเที่ยวชาวไทยเท่ านั้น กรณีต่างชาติชาระเพิม่ 3,000 บาท
ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน
ชาระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*
ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน **ไม่ ได้ บงั คับ**
ตามมาตรฐานการให้ ทิป วันละ 50 บาท / ท่ าน / วัน
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน ชาระทีส่ นามบินดอนเมือง
ในวันเดินทาง ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
**ไม่ ได้ บงั คับ** ตามมาตรฐานการให้ ทิป วันละ 50 บาท / ท่ าน / วัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณี สถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองกรุ ณา ชาระค่ าทัวร์ มัดจาทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้ อมหน้ าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทาการจอง
และชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน
**กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดยาว เช่ น สงกรานต์ ปี ใหม่ ชาระค่ าทัวร์ มัดจาทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท**
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิก
เนื่ องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ าย
มัดจาแล้ว ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนเงินค่ ามัดจาหรื อค่ าทัวร์ ใดๆ ทั้งสิ้น เว้ นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่ สามารถหาผู้เดินทางใหม่ มาแทนได้ ทันก่ อนออกตั๋วเครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่ หัก
ค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ายังไม่ มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่ าใช้ จ่ายอื่นใด โดยต้ องแจ้ งทางบริษัททราบล่ วงหน้ า 15
วันก่อนวันเดินทาง (ไม่ นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
2. กรณีต้องทาวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่ สามารถหาผู้เดินทางใหม่ มาแทนได้ ทันก่ อนออกตั๋วเครื่ องบิน แต่ มี
การยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช้ จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่ าใช้ จ่ายเฉพาะเท่ าที่จ่ายไปล่ วงหน้ าตามจริงเท่ านั้น โดย
ต้ องแจ้ งทางบริษัททราบล่วงหน้ า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่ นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่ สามารถหาผู้เดินทางใหม่ มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิก
ต้ องรั บผิดชอบชาระค่ าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่ อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่ วนต่ างของภาษีน้ามันเชื้ อเพลิง
และบริ ษัทฯ จะหักค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่ าที่ได้ จ่ายไปล่ วงหน้ าตามจริ งเช่ น ค่ าวีซ่า เป็ นต้ น โดยต้ องแจ้ งทาง
บริษัททราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่ นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
1.

2.
3.
4.

หมายเหตุ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่ องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่ า 30 ท่ าน โดย
จะแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 7 วันก่ อนการเดินทาง เที่ยวบิน , ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
รายการท่ องเทีย่ ว โรงแรมทีพ่ กั สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
บริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่ น พายุไต้ ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆ
ที่อยู่น อกเหนื อการควบคุ มของทางบริ ษัทฯหรื อค่ า ใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิด ขึ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่ น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสู ญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบัติเหตุต่างๆ
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณีทที่ ่ านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่ สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ รี่ ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่ าช้ า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่ มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ ท้งั นีท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่ องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่ องบินปรับสู งขึน้ บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคา
ตั๋วเครื่ องบินตามสถานการณ์ ดังกล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อ
ท่ องเที่ยวเท่ านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่ องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ เมื่ อออกตั๋วไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่ สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ ว่า
ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่ องบินไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
13. บริษัทขอเรียนแจ้ งให้ ทราบ การบริการของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมายของไต้ หวัน สามารถให้ บริการวันละ 10
ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนเวลาท่ องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
14. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่ มีอานาจในการให้ คาสั ญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ น แต่ มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่ านั้น
15. เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่ างๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ แล้วทั้งหมด
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ข้ อควรระวัง
-กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ กรุณาเช็คเรื่ องการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวัน กับเจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้ง
-กรณีลูกค้ าทีต่ ้ องเดินทางด้ วยเทีย่ วบินในประเทศ ก่ อนตัดสิ นใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เทีย่ วบิน
หรื อตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผู้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น ค่ าทัวร์ ทชี่ าระกับผู้จัด เป็ นการชาระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ ชาระ
ต่ อให้ กบั ทางสายการบิน โรงแรม หรื อสถานที่เที่ยวต่ างๆ แบบชาระขาดก่อนออกเดินทางเช่ นกัน ฉะนั้นหากท่ านไม่ ได้ ร่วม
เดินทางหรื อใช้ บริการตามรายการไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใด หรื อได้ รับการปฎิเสธเข้ าหรื อออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไต้ หวัน ทางผู้จดั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินทุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน หรื อ 180
วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่ างต่า 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้ หวันร่ วมกับการท่ องเที่ยว กาหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้
นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ รู้จักในนามของร้ านรัฐบาล ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึง
เรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม การบริโภคขึน้ อยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านของทางรัฐบาลไต้ หวัน
หรื อหากท่ านต้ องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้ านรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 600 NTD/ท่ าน/ร้ าน
***สาหรับพาสปอร์ ตไทย [เล่มสี แดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้ วซี ่ า ทางบริษัทขอเก็บค่ าวีซ่าทีเ่ กิดขึน้
ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด ***

