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รห ัสโปรแกรม : 16958

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)
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วันแรก
04.30 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองจางฮวา ● วัดหลงซานลู่กัง (นั่งสามล้ อ) ● ถนนโบราณ
ลู่ก่าง ● พิพธิ ภัณฑ์ กระจก ● ไถจง
(-/-เย็น)
พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 9 เคาน์ เตอร์ สายการบิน CHINA AIRLINES
(CI)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

08.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838

BT-TPE01_CI_ DEC-MAY20

13.10 น.
จากนั้น
นาท่าน

(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เดินทางเข้ าสู่ เมืองจางฮวา (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทาง บริการอาหารเทีย่ ง อิม่ อร่ อยไปกับ
SET BAKERY & MILK TEA เครื่ องดื่มขึน
้ ชื่ อของไต้ หวัน
เยีย่ มชมวัดหลงซาน(LUKANG LONGSHAN TEMPEL)หรื อวัดเขา
มังกรแห่ งเมืองลู่กงั เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันสร้ างมาตั้งแต่
ปี 1786 ภายในวัดมีองค์เจ้าแม่กวนอิมที่อญั เชิ ญธู ปจากมณฑลฝู
เจี้ยนของจีนมาประดิษฐานไว้ วัดหลงซานแห่ งลู่กงั นี้ ยงั คงความ
สมบูรณ์เหมือนเดิ มไว้ได้มากที่สุดในบรรดาวัดหลงซานทั้งหมด
6 แห่ งในไต้หวัน (เขตตั้นสุ่ ยของนิ วไทเป,เขตว่านฮวาของไทเป,
เขตหลินโค่วของนิ วไทเป,เมืองไถหนัน,เขตฟ่ งซานของเกาสง) ปั จจุบนั ถูกอนุ รักษ์ไว้เป็ นโบราณสถานแห่ งชาติ
พิเศษ !! นาท่ านนั่งสามล้ อชมเมืองลู่กงั
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จากนั้น

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ถนนโบราณลู่ กั ง (Lukang
Old Street) ตั้งอยู่ในเมื องจางฮวา เป็ นเมื องที่
เก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน ในสมัยราชวงศ์ชิงเป็ น
ศูนย์กลางการค้าหลักที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาก
จนกระทัง่ ญี่ปุ่นเข้ามาได้เรี ยกเมืองนี้ วา่ Lukang
เนื่ องจากเป็ นเมื องท่า ส่ ง ออกที่ สาคัญ ในช่ วง
การล่าอาณานิ คมของดัตช์ ถนนลู่กงั เก่าแก่เต็ม
ไปด้วยบ้า นแบบดั้ง เดิ ม สไตล์ไ ต้ห วัน ประตู
และหน้าต่างแกะสลักอย่างประณี ต กาแพงอิฐสี แดงที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่ น หลายบ้านยังคงทา
การค้าและรักษาศิลปะแบบดั้งเดิ มไว้จนเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมให้เห็น ในปั จจุบนั เต็มไปด้วยอาหารท้องถิ่นที่
หลากหลาย เช่ น ราดหน้าไข่เจี ยวผัดหอยนางรม เบอร์ เกอร์ ขา้ วห่ อไส้ ก รอก เค้กถัว่ เขี ยว สตอเบอร์ รี่เคลื อบ
น้ าตาล และอื่ นๆ อี ก มากมายนอกจากจะมี ร้านค้าแบบดั้งเดิ ม แล้วยังมี ร้านงานหัตถกรรมที่ สวยงาม ของเล่ น
โบราณ โคมไฟกระดาษ ร่ ม และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก

จากนั้น

เข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ กระจก (GLASS GALLERY) หรื อหอแก้วเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ดา้ นในมีโซนจัดแสดงผลงาน เกี่ยวกับ
งานแก้วและกระจก ผลงานชิ้นเล็กๆจะถูกจัดไว้ในตูส้ ่ วนผลงานตกแต่งขนาดใหญ่จะวางไว้เป็ นจุดๆ ให้ท่านได้
เลื อกชมและถ่ายรู ป ซื้ อของที่ระลึ กได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่ าน เยี่ยมชม ศาลเจ้ ากระจก (TAIWAN GLASS
เป็ นศาลเจ้าแห่ งแรกของโลกที่สร้างจากกระจกทั้งหมด ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 6 ปี ภายใน
ประดิษฐานเจ้าแม่ทบั ทิม ให้ท่านได้สักการะ ขอพรและชื่นชมงานศิลปะที่ทาจากกระจกอันงดงาม
GALLERY)
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นาท่าน
ค่า
ทีพ่ กั
วันทีส่ อง
เช้ า
จากนั้น

เดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
IN HOUSE TAICHUNG HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง)
หนานโถว ● ล่ องทะเลสาบสุ ริยันจันทรา(นั่งกระเช้า) ● วัดพระถังซัมจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ชิ มชาอู่หลง ● เจียอี้
WENHUA NIGHT MARKET
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
เดิ น ทางสู่ เ มื อ ง หนานโถว (ใช้ เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 45 นาที) นาท่ านนั่งกระเช้ าชมความงาม
ของทะเลสาบสุ ริ ยัน จั นทราหรื อ SUN MOON
LAKE เพื่ อ ชมวิ ว ทิ ว ทัศ แบบมุ ม สู ง ข้ า มภู เ ขาที่ มี
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ มี ป่ าหนาทึ บ ซึ่ งจะเห็ น ตัว
ทะเลสาบสุ ริยนั ทราได้เกื อบทั้งทะเลสาบ จากนั้น
นาท่ านล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยันจันทราแหล่งน้ าจืด
ใหญ่ ที่สุ ดบนเกาะไต้หวัน ที่ มาของชื่ อทะเลสาบ
สุ ริยนั จันทรามาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมี
ลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุ ริยนั จันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าทาให้มีขนาดกว้างขวาง และมี
ความสู งเหนื อระดับน้ าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทื อกเขาสู ง จึ งมี อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และน้ าใน
ทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่ องความสะอาดและมลพิษอย่างเคร่ งครัด
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จากนั้น

นาท่านสั กการะอัฐิของพระถังซาจั๋ง ณ วัดพระถังซาจั๋งหรื อ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาริ มทะเลสาบสุ ริยนั
จัน ทรา ชื่ อ ของพระในสมัย ราชวงศ์ ถ ัง ที่
เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกจากดินแดน
ชมพู ท วีป เดิ ม อัฐิ ข องท่ า นทางการประเทศ
ญี่ปุ่นเป็ นผูเ้ ก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบ
ให้กบั ประเทศไต้หวัน ปั จจุ บนั อัฐิของท่า น
ได้เก็บ รั กษาไว้ที่นี่นาท่าน สั กการะเทพเจ้ า
กวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรื อ วัดกวนอู วัดแห่ งนี้
เป็ นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้ างขึ้นหลังจาก
ทาการสร้างเขื่อนทาให้วดั เก่า 2 วัด จมอยูไ่ ต้
เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวูโ่ ครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้ กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐาน
เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้ อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์ เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้ หวัน
จะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็ นการสั กการะองค์ เทพเจ้ ากวนอู
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เทีย่ ง

จากนั้น

ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้ เมืองเมนูปลาประธานาธิบดี
นาท่ านชิ มชาอู่หลง และ ชมการสาธิ ตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้
ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชา
อู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้ อชาอู่หลงที่
ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็ นของฝากและดื่มทานเอง
เดินทางกลับสู่ เมื อง เจียอี้ นาท่ าน เดินทางสู่ เหวินฮวา ไนท์ มาร์
เก็ต WENHUA NIGHT MARKET หรื อ ตลาดกลางคืนชื่อดังของ
เมืองเจียอี้ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สเต๊ กจานร้ อน และ สลัดบาร์ บุปเฟ่ ต์
ให้ ท่านได้ เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ ต์ สลัดบาร์ สามารถแจ้ งกับหัวหน้ าทัวร์ ในวันเดินทางได้ เลยค่ ะ

ทีพ่ กั

TSUN HUANG HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว (เมืองเจียอี)้

วันทีส่ าม

อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ไถจง ● ร้ านพายสับปะรด ● ฟ่ งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
เดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสี ยงที่สุดในเกาะไต้หวัน นาท่ านเดินชมอุทยาน
ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่ าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปี และชมสวนซากุระและดอก
กุหลาบพันปี จากนั้นนาท่ านสั กการะเจ้ าพ่ อเสื อ ณ ศาลเจ้าพ่อเสื อกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น นาท่ านนั่งรถไฟ

เช้ า
จากนั้น
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โบราณชมอุ ทยาน ผ่านเส้ นทางป่ าสน ให้ท่านเพลิ ดเพลิ นกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุ ดมสมบู รณ์ ชม
ต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้ เมือง

นาท่าน

นาท่ านเดินทางสู่ เมื องไทจง จากนั้น นาท่านแวะชม ร้ านขนมพายสั บปะรด ร้ านนี้ เป็ นร้ านซึ่ งได้การรั บรอง
คุ ณภาพจากการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อ มเยาปลอดภาษี สิ น ค้า แนะนาได้แก่ ขนมพาย
สับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่ าย ฯลฯ
เดินช็อปปิ้ ง ตลาดกลางคืนทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในไต้ หวัน ฟ่ งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที่แห่งนี้ติด
กับหมายลัยฟ่ งเจี๋ยทาให้มีนกั ศึกษาของมหาลัยมาเดินเป็ นจานวนมาก มีสิ้นค้าหลากหลายมากมากให้ท่านได้
เลือกสรรจาหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่ วนใหญ่จาหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทส
ตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้ งย่าง ฯลฯ

ค่า
ทีพ่ กั

อิสระอาหารค่า ณ ไถจงไนท์มาเก็ต
IN HOUSE TAICHUNG HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง)
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วันทีส่ ี่
เช้ า
จากนั้น

นาท่าน

จากนั้น

ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 ● อนุสรณ์ สถานเจียงไคเชค ● COSMETIC ●ซีเหมินติง ไนท์ มาเก็ต
● เถาหยวน
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ สร้ อย Germanium (GE) ซึ่ งทาเป็ นเครื่ องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อย
ข้อมือซึ่ งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสี จากอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ
สมดุลในระบบต่างๆของร่ างกายสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัว
หลังเจ็บป่ วยให้ส้ ันลงและภายในศูนย์แห่ งนี้ ยงั มีผลิ ตภัณฑ์เครื่ องประดับจากปะการั งสี แดงอัญมณี ล้ าค่าจากใต้
ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึ่ งเป็ นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่ ง
เป็ นสิ่ งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ขึน้ ลิฟท์ ความเร็วสู ง สู่ ช้ ั น 86 ทีต่ ้ งั ของร้ านอาหาร DING
XIAN 101 ให้ ท่านได้ อิ่มอร่ อยกับอาหารกลางวันมื้อสุ ด
พิเศษและรับชมวิวเมืองไทเปจากมุมสู งไปพร้ อมๆกัน
นาท่านถ่ายรู ปกับ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าสู งที่สุดในมหา
นครไทเป และเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547
– พ.ศ. 2,553 ตึ ก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผูน้ าการ
ออกแบบพลังงานและสิ่ งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มี
จานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็ น ห้างสรรพสิ นค้า และร้ านอาหารชั้นนาเช่ น
DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ

BT-TPE01_CI_ DEC-MAY20

จากนั้น
นาท่าน

แวะซื้ อสิ นค้าผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางต่างๆ ที่ศูนย์ เครื่ องสาอาง
ชมอนุ สรณ์ สถาน เจียงไคเช็ ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุ สรณ์ ราลึ กถึงท่านอดี ตประธานาธิ บดี
ไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สาคัญ รถ และ จาลองห้องทางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่ งภายในยังมีพระบรม
ฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภู มิพลอดุ ลยเดชฯ รั ชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศ
ไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์ อกี อย่ าง ณ อนุสรณ์ สถานแห่ งนีค้ ือ การชม การเปลี่ยนเวรยาม
ของทหารรักษาการรู ปปั้นสาริด ท่ านเจียงไคเช็ ค ซึ่งจะเปลีย่ นเวรทุกๆชั่ วโมง

จากนั้น

แวะซื้ อสิ นค้าผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางต่างๆ ที่ศูนย์ เครื่ องสาอาง
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ค่า

นาท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย) หรื อที่คนไทยรู ้จกั กันในนาม สยามสแควร์ แห่ งไทเป
เป็ นย่านช้อปปิ้ งของวัยรุ่ นและวัยทางานของ
ไต้หวัน ยังเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งของนักท่องเที่ยว
ด้วยเช่นกัน ในย่านนี้ เป็ นถนนคนเดินโดยแบ่ง
โซนเป็ นสี ต่า งๆ เช่ น แดง เขี ย ว น้ า เงิ น โดย
สังเกตจากเสาข้า งทางจะมี การระบุ หมายเลย
และทาสี ไ ว้อย่างเป็ นระเบี ย บ ร้ านค้ า แนะนา
สาหรั บนักท่ องเที่ยวชาวไทย ซึ่ งราคาถู กกว่ า
ไทยประมาณ 30 % ได้ แก่ ONITSUKA TIGER ,
NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่ งรวมสิ นค้ ารุ่ นหายากและราคาถูกมากๆ

ค่า
ทีพ่ กั

อิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง
NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว (เมืองเถาหยวน) ให้ ท่านได้ แช่ นา้ แร่ ส่วนตัวใน
ห้ องพักช่ วยให้ เลือดหมุนเวียนดี

วันทีห่ ้ า
เช้ า

สนามบินเถาหยวน ● กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI835

13.55 น.

(เช้ า/-/-)

BT-TPE01_CI_ DEC-MAY20

**ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง**
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
.............................................................................................................................

16.45 น.

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ไต้ หวัน เมืองโบราณลู่กงั อุทยานอาลีซาน วัดหลงซาน ลู่กงั
5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
เริ่มเดินทาง

25 ธ.ค.62
09 ม.ค.63
12 ก.พ.63
04 มี.ค.63
18 มี.ค.63
02 เม.ย.63
01 พ.ค.63
02 พ.ค.63

กลับจากเดินทาง จานวน

29 ธ.ค.62
13 ม.ค.63
16 ก.พ.63
08 มี.ค.63
22 มี.ค.63
06 เม.ย.63
05 พ.ค.63
06 พ.ค.63

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

25+1

21,900

21,500

20,900

4,500

25+1

21,900

21,500

20,900

4,500

25+1

19,900

19,500

18,900

4,500

25+1

20,900

20,500

19,900

4,500

25+1

19,900

19,500

18,900

4,500

25+1

20,900

20,500

19,900

4,500

25+1

20,900

20,500

19,900

4,500

25+1

21,900

21,500

20,900

4,500
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อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินไป -กลับพร้ อมคณะ อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋วไม่ สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผู้
กาหนด
 ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 4 คืน(ห้ องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ ครบคู่หรื อต้ องการพักเดี่ยวท่านสามารถ
ชาระค่ าบริการเพิม่ เติมได้ โดยทาการจองและชาระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
 ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
 ค่ ารถโค้ ชและยานพาหนะ รับ–ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
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 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 30กก./ท่าน และ ถือขึน้ เครื่ องได้ ท่านละ 7 กก./1ใบ

อัตราค่าบริการไม่ รวม





ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย
ค่ าวีซ่าเดินทางเข้ าประเทศไต้ หวันสาหรับชาวต่ างชาติ (PASSPORTไทยได้ รับการยกเว้นการทาวีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวัน)
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซั กรี ดที่ไม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถใน อัตรา 1200 NTD/ทริป/ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
 **ขณะนีน้ ักท่องเทีย่ วชาวไทยได้ รับการยกเว้นการทาวีซ่าหากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าเข้ าออกปกติ
ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,700 บาท หรื อมากกว่ าตามทีส่ ถานฑูตกาหนด (ไม่ รวมค่ าบริการ) **

 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ างๆ ก่อนทาการจองและชาระเงินค่ ะ
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า
30 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 35 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
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 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ า นขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วม
เดินทางไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีทที่ ่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทาการออก
ตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิ นเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ พาสปอร์ ตข้ าราชการเล่ มสี น้าเงินเดินทาง จะต้ องทาวีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวัน กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งที่ทาการ
จอง
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
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 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์ )
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุ ด เปี ยกนา้ การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ทีไ่ ม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้ า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ องทา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯจะ
ไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่ อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
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 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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