โปรแกรม 5 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร์

วันแรก

สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

23.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 7
เคาท์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – บ้านสายรุง้ - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัด
พระถังซาจัง๋ – วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา - ไถจง (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

03.30 น.
08.00น.

ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เทีย่ วบินทีS่ L 398 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
บริการอาหารเช้า อิม่ อร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA
เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
นาท่านเดินทางสู่เมือง ไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
หมู่บา้ นสายรุง้ เป็ นหมูบ่ า้ นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมือง
ของจีนที่ล้ภี ยั มาอยู่กนั ทีไ่ ต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทวั ่ ไป แต่
ได้รบั การเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสีสนั สดใสตามผนังและกาแพงใน
หมู่บา้ นจนเป็ นที่สนใจของบุคคลทัว่ ไปทาให้มชี ่อื เสียงจนกลายเป็ นแหล่ ง
ท่องเทีย่ วชื่อดังของเมืองไทจงไปในทีส่ ุด

เช้า

เดินทางสู่

เที่ยง
หลังอาหาร
จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น
คา่
ที่พกั

บริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน หรือไถวันฮัว่ กัว น้ าซุปหม่าล่าหรือซุปน้ าใส
นาท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว
นาท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุรยิ นั จันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งนา้ จืดใหญ่ท่สี ุดบนเกาะไต้หวัน
ทีม่ าของชื่อทะเลสาบสุริยนั จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมี
ลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลกั ษณะ
คล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยนั จันทราเกิดจากการสร้างเขือ่ นกักเก็บนา้
ทาให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับนา้ ทะเล 750 เมตร
ล้อ มรอบด้วยเทือ กเขาสู ง จึงมีอ ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี และนา้ ใน
ทะเลสาบมีสเี ขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รบั การดูแลเรื่องความ
สะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด
นาท่านสักการะอัฐขิ องพระถังซาจัง๋ ณ วัดพระถังซาจังหรื
๋ อ วัดเสวียนกวง ตัง้ อยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา ชื่อ
ของพระในสมัยราชวงศ์ถงั ที่เดินทางไปอัญเชิ ญพระไตรปิ ฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐขิ องท่านทางการประเทศญี่ป่ ุน
เป็ นผูเ้ ก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กบั ประเทศไต้หวัน ปัจจุบนั อัฐขิ องท่านได้เก็บรักษาไว้ท่นี ่ี
นาท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้
เป็ นวัดใหม่ท่ที างการญี่ป่ นุ สร้างขึ้นหลังจากทาการสร้างเขือ่ นทาให้วดั เก่า
2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับ
พระราชวังกูก้ ง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู
เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู
ณ วัด เหวิน หวู่ น้ ี ชาวไต้ห วัน จะนิ ย มแขวนกระดิ่ ง ลมเพื่ อ เป็ นการ
สักการะองค์เทพเจ้ากวนอู
นาท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธแี ละได้รบั ประโยชน์จากการดื่มชา
ทัง้ ชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงทีข่ ้นึ ชื่อของไต้หวันไปเป็ นของฝากและดื่มทานเอง
นาท่านเดินทางกลับเมืองไถจง นาท่านเดินช็อปปิ้ ง ไถจงไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่จาหน่ายอาหาร
ต่างๆ ทัง้ มื้อหลัง และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มกุ มันทอด อาหารปิ้ งย่าง ฯลฯ
อิสระอาหารคา่ ณ ไถจงไนท์มาเก็ต
KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง)

วันที่สาม

ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุ สรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึ้ น ตึก) – ศูน ย์
GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
นาท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านนี้เป็ นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ
ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสนิ ค้าแนะนาได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าว
ตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ
นาท่านชม อนุ สรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุ สรณ์ราลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดี
ไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สาคัญ รถ และ จาลองห้องทางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายา
ลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครัง้ เสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมือ่ วันที่ 5
มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุ สรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูป
ปัน้ สาริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึง่ จะเปลีย่ นเวรทุกๆชัว่ โมง

จากนั้น

เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เสีย่ วหลงเปา รสเลิศ
นาท่านชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชัน้ 89) ตึกระฟ้ าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ.
2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รบั รางวัล “ผูน้ าการออกแบบพลังงานและสิง่ แวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจานวนชัน้
ทัง้ หมด 101 ชัน้ และ ชัน้ ใต้ดินอีก 5 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็ น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชัน้ นาเช่น DIN TIA FUNG
DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึก ยังมีลิฟ ต์ท่ีเร็ว ที่สุดในโลก

โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ข้นึ จากชัน้ 5 ไปยัง
ชัน้ 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาที เพือ่ ไปชมวิว ณ ชัน้ 89

จากนั้น

คา่

นาท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ่งทาเป็ นเครื่องประดับทัง้ สร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมี
การฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุ ลในระบบ
ต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัวหลังเจ็บป่ วยให้สนั้ ลง
และภายในศูนย์แห่งนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจาก ปะการังสีแดง อัญมณีลา้ ค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทัง้ จี้ประดับ
แหวน ต่ างๆ ทัง้ ยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึ่งเป็ นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็ นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครอง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
นาท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย) หรือที่
คนไทยรูจ้ กั กันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็ น ย่านช้อปปิ้ งของ
วัย รุ่ น และวัย ท างานของไต้ห วัน ยัง เป็ นแหล่ ง ช็ อ ปปิ้ งของ
นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็ นถนนคนเดินโดยแบ่งโซน
เป็ นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นา้ เงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมี
การระบุ ห มายเลยและท าสีไว้อ ย่ างเป็ น ระเบีย บ ร้านค้าแนะน า
สาหรับนักท่อ งเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE ,

คา่
ที่พกั

ADIDAS , H&M , MUJI ซึง่ รวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ
อิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง
HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)

วันที่ส่ี

ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูยน์เครื่องสาอางค์
- ซือหลินไนท์มาเก็ท (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

เช้า
เดินทางสู่

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เส้นทางสายรถไฟสายสัน้ ๆ ทีย่ งั คงความเป็ นอดีตทัง้ ใน
ส่วนของอาคารบ้านเรือน และสถานีรถไฟไว้ได้เป็ นอย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30
กิโลเมตร ขนาดรางรถไฟค่อนข้างแคบ เปิ ดให้บริการตัง้ แต่ยุคทีป่ ระเทศญี่ป่ นุ เข้ามา
ปกครองช่วงปี 1921 ในอดีตเคยเป็ นเส้นทางขนส่งถ่านหินจากการทาเหมืองแร่ แต่
ปัจจุบนั ทางรัฐบาลไต้หวันได้มกี ารพัฒนา
จนกลายเป็ นเส้นทางการท่องเทีย่ วทีม่ ี
ชื่อเสียง ถึงแม้ว่าจะเป็ นเส้นทางรถไฟสายเก่าทีม่ อี ายุเกือบ 100 ปี แต่สภาพของรถไฟ
และเส้นทางทีเ่ ปิ ดให้บริการยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ เส้นทางสายผิงซีเริ่มเป็ นที่
นิยมตัง้ แต่ปี 2011 เนื่องจากภาพยนตร์รกั โรแมนติกชื่อดังของไต้หวัน “You Are the
Apple of My Eye” ได้มาใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาฉากสาคัญของหนัง สถานี ซือเฟิ่ น
สถานียอดฮิตของเหล่านักท่องเทีย่ ว เป็ นอีกหนึ่งสถานีทผ่ี ูค้ นนิยม ปล่อยโคมลอยกระดาษ (ไม่รวมค่าโคมกระดาษ)
ลักษณะเด่นของซือเฟิ่ นคือมีเส้นทางรถไฟที่ตงั้ คู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่ น ให้ความรูส้ กึ คล้ายกับตลอดร่มหุบของ
บ้านเรา ทัง้ ยังมีความสาคัญทางด้านประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเป็ นอย่างมาก ภายในตัวเมืองเต็มไป
ด้วยร้านค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านขายของทีร่ ะลึกและอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ถนนโบราณ จิ่ ว เฟิ่ น Jiufen Old Street
หมู่ บ า้ นโบราณบนไหล่ เขาซึ่ง ในอดี ต เคยเป็ น แหล่ง ขุด ทองชื่อ ดัง ของ
ไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็ นสิ่งดึงดูดใจ
ให้นกั ท่องเที่ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทัง้ ร้านนา้ ชา ร้านขายขนม และ
ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับด้วยโคมไฟสีต่ างๆ
และตรอกซอยเล็กๆทีเ่ ต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเทีย่ วจานวนมาก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารทะเลซีฟดสไตล์
ู๊
จนี

จากนั้น

ที่พกั

นาท่ านชม อุท ยานแห่ งชาติเย๋ห ลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุท ยานทาง
ธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็ นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจาก
การเคลือ่ นที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่ง
เกิดจากการกัดเซาะของนา้ ทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ท่ี หินรูปเศียร
พระราชินีอ ลิธซาเบธหินรู ปเจ้าหญิง หินรู ปมังกร และฟอสซิลของสัตว์
ทะเลดึกดาบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิกนา้ ทะเลสีครามสวยงาม
แปลกตา
แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสาอาง
ย่านถนนคนเดินใหญ่ทส่ี ุดในไทเป ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืน
ขนาดใหญ่เป็ นที่นิยมในหมู่หนุ่ มสาวชาวไต้หวันที่จะออกมาเลือกซื้อของ
กิน ไม่ว่าจะเป็ นอาหารทานเล่น และอาหารคา่ ไม่ว่าจะเป็ น อาหารเสียบไม้
ปิ้ งย่าง ทัง้ เนื้อหมู ไก่ ปลาหมึก เห็ด และผัก หรือจะชอบทานเต้าหูเ้ หม็น
ทอดทีไ่ ม่เหม็นเหมือนชื่อแถมมีรสชาตที่อร่อยถูกปาก ไก่ทอดเจ้าดัง HOTSTAR เกาลัดคัว่ นา้ เต้าหูจ้ ากถัว่ นานาชนิดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยอดฮิต
ของชาวไต้หวัน ปลาท่องโก๋ทอดกรอบตัวใหญ่ๆ นา้ แข็งไสหน้าต่างๆ และผลไม้สดที่รสชาติแปลกและขนาดใหญ่ผดิ หูผิด
ตาจากบ้านเรา พลาดไม่ได้กบั แตงโมลูกขนาดมหึมาหวานกรอบเหมือนเมล่อนเสียมากกว่า
HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่หา้

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ(เช้า/-/-)

06.00 น.
07.00 น.
10.55 น.
14.20 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เทีย่ วบินทีS่ L 399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
.............................................................................................................................

จากนั้น
นาท่านสู่

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บา้ นโบราณ
จิว่ เฟิ่ น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)
เริม่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง จานวน

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

20 เม.ย. 61
01 พ.ค. 61
04 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61
01 มิ.ย. 61
08 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
06 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61
03 ส.ค. 61
07 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61

24 เม.ย. 61
05 พ.ค. 61
08 พ.ค. 61
15 พ.ค. 61
22 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
05 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
03 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61
07 ส.ค. 61
11 ส.ค. 61
14 ส.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

15,900

15,900

15,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

15,900

15,900

15,500

4,000

30

15,900

15,900

15,500

4,000

17 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61
07 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61
02 ต.ค. 61
05 ต.ค. 61
09 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61

21 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61
11 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61
02 ต.ค. 61
06 ต.ค. 61
09 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

30

15,900

15,900

15,500

4,000

30

15,900

15,900

15,500

4,000

30

15,900

15,900

15,500

4,000

30

16,900

16,900

16,500

4,000

30

14,900

14,900

14,500

4,000

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัวไม่
๋ สามารถระบุท่นี งั ่ ได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผูก้ าหนด
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถชาระ
ค่าบริการเพิม่ เติมได้โดยทาการจองและชาระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
- อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-

ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ภาษี น้ ามันและภาษี ตวทุ
ั ๋ กชนิ ด (สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย
- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสาหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รบั การยกเว้นการทาวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความควบคุมของบริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,000 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
**ขณะนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รบั การยกเว้นการทาวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติ ทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามที่สถานฑูติกาหนด (ไม่รวมค่าบริการ) **

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนทาการจองและชาระเงินคะ
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.
กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30
วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 30 วัน)
2.
กรณี ยกเลิก

3.

4.

5.
6.
7.

-

-

➢ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
➢ ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 80%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
➢ ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯกาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้อง
นาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
ในกรณี มีการจองตัวเครื
๋ ่องบินภายในประเทศ ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ขายทุกครัง้ ก่อนทาการจอง
ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าที่ระบุตามรายการเพิม่ ท่านละ 300 NTD/ร้าน
คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั
ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)

- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,
เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการ
ชาระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**

