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สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั ่งกระเช้าเหมาคง

พร้อ มกัน ณ ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ ชั้ น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI
AIRWAYS มีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และให้บริการตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง และเช็คอินรับ
บัตรที่นัง่ บนเครื่องบิน
08.15 น. นาท่ านเหิรฟ้ าสู่ สนามบิน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิ น THAI AIRWAYS
เที่ยวบินที่ TG632 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง)
05.00 น.

12.45 น.
เที่ยง

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร
พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนั้น
บริการอาหารกลางวัน ด้วยเมนูแซนวิช และน้ าผลไม้
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พร้อมนาคณะเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน เป็ นศูนย์รวมทางด้าน
ต่างๆของไต้หวัน ทั้งในเรื่องของการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
ไทเปอยูต่ อนเหนื อของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน จากนั้นนาท่านชม อนุ สรณ์
สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้ นเพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการ
สร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1980 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่าน
สามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สาคัญที่ หาดูได้ยากในอนุ สรณ์สถาน โดย
ภายในมีรูปปั้ นสร้างจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ ขนาดใหญ่ที่มีใบหน้า
ยิ้ มแย้ม และมีทหารยามยืนเฝ้ าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่ กาแพงด้านในหลัง มีขอ้ ความ
ปรัชญาทางการเมื องการปกครองของท่ า นอยู่ 3 คา คื อ จริ ยธรรม ประชาธิ ปไตย และ
วิทยาศาสตร์ โซนชั้นล่างของอนุ สรณ์สถานเป็ นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดี
เจี ย งไคเช็ ค อี ก ทั้ ง ยัง มี ก ารจัด แสดงสิ่ ง ของ
เครื่ องใช้ รวมถึ งภาพถ่ าย และอี กหนึ่ ง ความ
พิ เ ศษหากใครได้ม าเยี่ ย มที่ แ ห่ ง นี้ คื อ พิ ธี
เปลี่ ยนเวรยามทหาร ซึ่ งจะมี ทุกๆ ต้นชัว่ โมง
ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน และนา
ท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่
มีความสูงเป็ นอันดับ 5 ของโลก (อันดับในปี
2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร นาท่าน นั ่งกระเช้าเหมาคง เป็ นกระเช้าสาหรับนัง่ ขึ้ นเขา
เหมาคงซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ งแหล่งท่ องเที่ ยวสาคัญของเมื องไทเป พบกับความตื่ นเต้นขณะนั ่ง
กระเช้าลอยฟ้ าเหมาคง กอนโดลาที่พาคุณโลดแล่นเหนื อไทเป แถมอยูส่ ูงยิง่ กว่าดงป่ าบนเขา
เหมาคงเสียอีก โดยกระเช้ากอนโดลาลอยอยูบ่ นความสูงกว่า 300 เมตร
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คา่
พักที่

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสีย่ วหลงเปา
FUSHIN HOTEL ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

หมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น ที่ต้งั อยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่ว
เฟิ่ น ปั จ จุ บั น เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแบบถนนคนเดิ น ที่ เ ก่ า แก่ แ ละมี ชื่ อ เสี ย งในไต้ห วัน
เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชม
วิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อชาจากร้านค้ามากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟ้ ูด
นาท่านเที่ ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางส่วนเหนื อสุดของเกาะ
ไต้หวัน มีลกั ษณะพื้ นที่เป็ นแหลมยืน่ ไปในทะเล การกัดเซาะของน้ าทะเล และลมทะเล ทาให้
เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่ าตื่นตาตื่นใจ โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินีซึ่ง
มี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง ไปทั ่ว พาท่ า นแวะชมศู น ย์ สร้อ ยสุ ข ภาพ (เจอมาเนี่ ย ม) ที่ เ ป็ น
เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้งั แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้ องกันรังสี
ช่ ว ยการไหลเวี ย นของเลื อ ดในร่ า งกาย รวมทั้ ง พาชมหยกไต้ห วัน และปะการั ง แดง
เครื่องประดับล้าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์
มาร์เก็ต ตั้งอยูใ่ นเมืองไทเป ที่แห่งนี้ เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็ นแหล่งรวม
แฟชัน่ ที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชัน่

เที่ยง
บ่าย
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เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์ หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อพั เดทแฟชัน่ เรื่อยๆ
ไม่วา่ จะเป็ นของแบรนด์ดงั หรือไม่มีแบรนด์ ยิง่ ไปกว่านั้นท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าแบรนด์
ดังของทีนี่ได้ในราคาสุดคุม้
อิสระอาหารค ่า ณ ย่านซีเหมินติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
FUSHIN HOTEL ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –
วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ซึ่งถือได้วา่ เป็ นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน
และได้รบั การตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน) นาท่านลงเรือ
สาหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั - จันทรา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง หนึ่ งที่เป็ นที่นิยม
ของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบมีจุดสาคัญที่น่าท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้ มีความ
ยาวถึง 33 กิโลเมตร นาท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก นาคณะ
นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่ วัดพระถังซัมจั ๋ง ซึ่งอันเชิญมาจากชมพูทวีป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ชาบูไต้หวัน (บุฟเฟ่ ต์)
นาท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊อ เทพเจ้าแห่งปั ญญา และ
เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั อยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่า
ตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้ นนาท่านเที่ ยวชม วัดจงไถซาน ซึ่ งถื อว่าเป็ นวัดที่ ใหญ่
ที่สุดในโลก งบประมาณสร้างวัดนี้ กว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดย
วิ ศ วกรท่ า นเดี ย วกัน กับ ตึ ก ไทเป 101 มี โ ครงสร้า งที่ แ ข็ ง แกร่ ง มาก เมื่ อ ปี 1999 เกิ ด
แผ่นดินไหวอย่างรุ นแรงที่เมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณี สูบกลืนหมู่บา้ นหายไป
แต่วดั จงไถถานนี้ กลับไม่เป็ นอะไรเลย จึงสร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวัน อย่างมาก มี
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คา่
พักที่
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เช้า
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ห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม นาท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์
สิทธ์ภายในวัด
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก เชื่อว่าถ้า
ได้แช่น้ าแร่แล้วจะทาให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียง
สลับกับภูเขาน้อยใหญ่อนั สวยงาม จากนั้ นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา ชาที่ขึ้นชื่อ
ที่ สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุ ณ ช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับ
ความสูงเป็ น 1,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็ นของฝากที่คนไทยนิ ยมซื้ อกัน จากนั้น
เดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน
บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน
หลังอาหารกลางวันนาท่านชมจุดท่องเที่ยวสาคัญต่างๆ ภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็ น
อุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อุทยานฯ อาลีซาน เป็ นอุทยานที่มี
สวยงาม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยูม่ าก จึงเป็ นอุทยานที่ มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน
ให้ท่านได้ดื่มดา่ กับธรรมชาติของป่ าศักดิ์สิทธิ์อาลีซานโดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สมั ผัสกับ
ต้นสนสูงชัน อายุกว่า 1,000 ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ ์
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เดือน 3 และเดือน 4 ท่านจะได้ชื่นชมสีชมพูของดอกซากุ ระที่ จะบาน
สะพรัง่ พร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิ ด จากนั้นนาท่าน นั ่งรถไฟโบราณ เพื่อกลับสถานี รถ
บัส และเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง เมืองที่ ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของไต้หวัน และเป็ นเมือง
ศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
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คา่
พักที่

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หา้

เกาสง – วัดฝอกวงซาน – ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT –
ช้อปปิ้ งย่านซินจือเจียง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะสักการะองค์พระใหญ่แห่งพุทธอุทยาน วัดฝอกวงซาน เป็ นสวนทางด้านศาสนา
พุทธที่ มีขนาดกว้างใหญ่ และมี ความอลังการมากที่ สุดแห่งหนึ่ งของไต้หวัน โดยวัดแห่ง นี้
เปิ ดตัวเมื่อปลายปี 2011 มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยกั ษ์พร้อมกับเจดียข์ นาดมหึมาเรียงราย
ด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง และมีฉากหลังเป็ นภูเขาทาให้ได้รบั การแนะนาจากเว็บไซต์ต่างๆ จนมี
นั กท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมกันอย่างมากมาย จนทาให้สถานที่แห่งนี้ กลายเป็ นหนึ่ งใน
แลนด์มาร์คอันดับต้นๆ ของประเทศไต้หวันในเวลาไม่นาน ว่ากันว่าปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่มี
นั ก ท่ อ งเที่ ยวแวะมาเยี่ ยมชมมากที่ สุ ดของไต้ห วัน โดยสถานที่ แ ห่ง นี้ มี ส ถาปั ต ยกรรมที่
สวยงาม มีความเป็ นเอกลักษณ์ ไม่สามารถพลาดชมได้

เช้า

จากนั้ นน าท่ า นเพลิ ดเพลิ นไปกับ ห้า งสรรพสิน ค้า E-DA OUTLET MALL โดยห้า งแห่ง นี้
ตั้งอยู่ใจกลาง E-DA WORLD และที่ แห่งนี้ ถื อว่าเป็ นหนึ่ งในเอาท์เล็ทที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอี ก
ด้วย ให้กลิ่นอายความเป็ นยุโรป เนื่ องจากตัวอาคารของที่ นี่ได้รับการออกแบบตามสไตล์
สถาปั ตยกรรมยุโรปทั้งหมด อีกทั้งยังเป็ นสวรรค์นักช้อป เพราะที่แห่งนี้ รวมแบรนด์ดงั ระดับ
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โลกเอาไว้ด ว้ ยกัน มากมายรวมกว่ า 700 แบรนด์ อาทิ เ ช่ น TOMMY HILFIGER, CALVIN
KLEIN, TOD’S, DKNY, POLO BY RALPH LAUREN, GUCCI และอื่ น ๆ อี ก มากมาย พร้อ ม
ส่วนลดมากมายสูงสุดถึง 80%
อิสระอาหารเที่ยง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
พาทุ กท่ านไปยังสถานี รถไฟใต้ดิน MRT Formosa Boulevard Station ซึ่ งเป็ นที่ ต้ังของโดม
แห่ ง แสงหรื อ DOME OF LIGHT อี ก หนึ่ ง
สถานที่ ที่ไม่ควรพลาดเมื่ อมาเยือนเกาสง
ซึ่ ง ที่ แ ห่ ง นี้ เป็ นประติ ม ากรรมกระจกสี
กลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบโดย
สถาปนิ ก ชื่อ ดัง ชาวอิ ตาลี ภายใต้แ นวคิ ด
ของดิน น้ า ลม ไฟ แทนด้วยสีแดง เหลือง
น้ า เงิ น และเขี ย ว เพื่ อ ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราว
ต่างๆออกมา ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่ งไฮไลท์ของ
เมืองนี้
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ย่านซินจือเจียง ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเกาสงโดยเฉพาะใน
ด้านแฟชัน่ อาทิเช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์ และนาฬิกา นอกจากแฟชัน่
แล้ว ย่านนี้ ถือได้ว่าเป็ นแหล่งนัดรวมของวัยรุ่นอีกด้วย เพราะที่แห่งนี้ มีรา้ นขนม ร้านอาหาร
หรือคาเฟ่ ต่างๆ มากมาย
CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNG หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้รว่ ง – DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทาขนมพายสับปะรด)
– สนามบินเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นาทุกท่านเยี่ยมชม ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดู
ใ บ ไ ม้ ร่ ว ง ( Spring and Autumn Pavilions)
โดยศาลาฤดู ใ บไม้ผ ลิ แ ละฤดู ใ บไม้ร่ ว ง เป็ น
อาคารและเทวรูปในลัทธิเต๋าดั้งเดิม สร้างเพื่อ
อุทิศแด่เทพเจ้าสงครามกวนอู รูปปั้ นใหญ่เจ้า
แม่กวนอิมทรงบนหลังมังกรซึ่งทอดตัวโอบรอบ
บริ เวณ ให้ภาพที่ ดูเป็ นเอกลัก ษณ์ และสร้า ง
ความน่ าสนใจ บริเวณที่นี้ประกอบด้วยหอคอยสูงสี่ช้นั 2 หลัง มีระเบียงสีเขียวเชื่อมต่อกับชั้น
สีเหลือง หลังจากนั้นนาทุกท่านไปเยีย่ มชมอีกหนึ่ งสถานที่ที่น่าสนใจ โรงงานพายสับปะรด
ที่นี่มีขนมที่มีชื่อเสียงที่ถือได้ว่าเป็ นของฝากที่เป็ นสัญลักษณ์ ที่หากมาเยือ นไต้หวันแล้วต้อง
ซื้ อกลับไปเป็ นของฝาก อีกทั้งที่แห่งนี้ ยังมีกิจกรรมที่ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุ กคือ การทาขนม
พายสับปะรด (DIY PINEAPPLE CAKE SHOP) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เกาสง

15.20 น.
17.50 น.

นาท่านเหิรฟ้ าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสายการบิ น THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่
TG2689 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
****************************************

รหัสโปรแกรม :
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** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

**โรงแรม ที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม โดย
คานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตาม
จานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
กาหนดการเดินทาง
ห้องละ
เด็กมีเตียง
2-3 ท่าน (เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )
25 – 30 กรกฎาคม 2561 31,777
31,777
08 – 13 สิงหาคม 2561 29,777
29,777

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )

31,777
29,777

8,000
8,000

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**

ราคาไม่
รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน
17,777
17,777
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***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 บั ความพอใจของลูกค้าเป็ 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 ค่าอิ นเตอร์เ น็ ต ค่าซักรี ด มิ นิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่ องดื่ ม ที่ สัง่ เพิ่ม นอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
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นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
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
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงินค่าบริก ารคื น นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ 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 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
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3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ 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. ทัว ร์นี้เป็ นทัว ร์แบบเหมา หากท่ านไม่ไ ด้ร่ว มเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ ก ารตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นรายการไม่ ว่า
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 ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับ
ประเทศที่ ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ มีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิ ดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน 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
นั กท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน

รหัสโปรแกรม :

TG-B09-TPE11_AUG

การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน 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
ได้แ ก่ แ บตเตอรี่ ส ารองที่ มี ความจุ ไ ฟฟ้ า น้อ ยกว่า 20,000 mAh หรื อ น้อ ยกว่า 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
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