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รหัสโปรแกรม : 16959 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
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วันแรก

สุ วรรณภูมิ • เถาหยวน • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เจียอี้

06.00 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั้ น 2 ประตู 4 สายการบินไทย
THAI AIRWAYS โดยมีเจ้ าหน้ าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ ทุกท่ าน

(-/SET BOX/เย็น)
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08.25 น.
13.05 น.

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน โดยเที่ยวบิน TG632
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ระหว่างทาง

บริการ

SET BAKERY & MILK TEA ของว่ างและชานมเครื่ องดื่มขึน
้ ชื่ อของไต้ หวัน

จากนั้น

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง ไถจง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว่ โมง)

เดินทางสู่

หมู่บ้านสายรุ้ ง เป็ นหมู่บา้ นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ ี ภยั มาอยู่กนั ที่ไต้หวัน ซึ่ ง
สร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทวั่ ไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสี สันสดใสตามผนังและกาแพงใน
หมู่บา้ นจนเป็ นที่สนใจของบุคคลทัว่ ไปทาให้มีชื่อเสี ยงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชื่ อดังของเมืองไทจงไปใน
ที่สุด
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จากนั้น

นำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ ชาบูหม่ าล่ าหรื อท่ านซุ ปนา้ ใสให้ ท่านได้ เลือกสรร
TSUN HUANG HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ อง

เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง •
ไนท์ มาเก็ต

เช้ า
จากนั้น

MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่ งเจี๋ย

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
เดินทางเดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสี ยงที่สุดในเกาะไต้หวัน นาท่ านเดิน
ชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่ าสนอายุหลายร้ อยปี ไปจนถึ งอายุ 2,500 ปี และชมสวน
ซากุระและดอกกุหลาบพันปี สั กการะเจ้ าพ่ อเสื อ ณ ศาลเจ้ าพ่ อเสื อกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น นาท่ านนั่ง
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รถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ ารถไฟแล้ว) ผ่านเส้นทางป่ าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้ เมือง

จากนั้น

นาท่ านชิ มชาอู่หลง และ ชมกำรสำธิ ตกำรชงชำแบบต่ำงๆ
เพื่อให้ท่ำนได้ชงชำอย่ำงถูกวิธีและได้รับประโยชน์จำกกำร
ดื่มชำ ทั้งชำอู่หลงจำกอำลี ซำน ชำจำกเมืองฮัวเหลี ยน และ
เลื อกซื้ อชำอู่หลงที่ ข้ ึ นชื่ อของไต้หวันไปเป็ นของฝำกและ
ดื่ ม ทำนเอง จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางกลับ เมื อ งไถจง
เดินทำงสู่ ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่ า)
★★พิเศษให้ ท่านได้ ชิมไอศกรี มท่ านละ 1 SCOOP★★สุ ดยอดร้ านของหวานเมืองไทจง ที่ มีดีท้ งั ความสวย

และความอร่ อย เป็ นร้านไอติมและร้ านอาหารชื่ อดังของเมืองไทจง เดิ มทีร้านนี้ เป็ นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้
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ดัดแปลงเป็ นร้ านอาหารและขายของฝาก แต่ยงั คงกลิ่ นอายความลึ กลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว
Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ ทาให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย

นาท่าน

เดิ นช็ อ ปปิ้ ง ตลาดกลางคื นที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในไต้ ห วั น ฟ่ งเจี๋ ย ไนท์ มาเก็ต ถนนคนเดิ น ของเมื องไถจง มี สิ้ น ค้า
หลากหลายมากมากให้ท่านได้เลื อกสรรจาหน่ ายรองเท้าผ้าใบ ส่ วนใหญ่จาหน่ ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและ
อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้ งย่าง ฯลฯ
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แจ้ งลูกค้ าให้ ทราบ หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้ นไปทางบริษัทฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนตลาดกลางคืน จาก
“ ฟ่ งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ” เป็ น “ตลาดอีจ๋ งไนท์ มาเก็ต”เพื่ออรรถรสและความหลากหลายของอาหาร จึงแจ้ งลูกค้ าเพื่อทราบ***
นาท่าน

เดินช็อปปิ้ ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ ที่สุดในไต้ หวัน อี๋จงไนท์ มาเก็ตถนนคนเดินอี้จงเป็ นหนึ่ งในถนนที่น่าสนใจ มี
ทั้งแฟชัน่ เสื้ อผ้า รองเท้า ที่ทนั สมัยราคาไม่แพง อาหารทานเล่น ของกิน ที่นี่ค่อนข้างคึกคักช่วงเวลากลางวันจัน
ถึงกลางคืนเลย เพราะว่าอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นพวกแฟชัน่ จะเน้นกลุ่มวัยรุ่ นนักศึกษา รวมถึงร้านอาหาร
และคาเฟ่ ต่างๆ ก็มีให้เลือกเข้าไปทานที่นี่

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊ กจานร้ อน
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ให้ ท่านได้ เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ ต์ สลัดบาร์ สามารถแจ้ งกับหัวหน้ าทัวร์ ในวันเดินทางได้ เลยค่ ะ

ทีพ่ กั

IN HOUSE HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

พิเศษ !!!!!! แจ้ งลูกค้าให้ทราบ หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นไปทางบริษัทฯ ขออนุญาตทาการเปลีย่ นเมนูอาหาร จาก
“ เมนูสเต็กจานร้ อน ” เป็ น “Banana New Paradise”เพื่ออรรถรสและความหลากหลายของอาหาร จึงแจ้ งลูกค้ าเพื่อทราบ***

วันทีส่ าม

หนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ทะเลสาบสุ ริยันจันทรา • วัดพระถังซาจั๋ง • ไทเป • ร้ านขนมพายสั บปะรด •
อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
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จากนั้น

จากนั้น

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ ง หนานโถว น าท่ า น
สั กการะเทพเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรื อ วัด
กวนอู วัด แห่ ง นี้ เป็ นวัด ใหม่ ที่ ท างการญี่ ปุ่ น
สร้ างขึ้ นหลังจากท าการสร้ างเขื่ อนท าให้วดั
เก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัด
เหวินหวู่โครงสร้ า งคล้ายกับ พระราชวังกู้ก ง
ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิ ษฐานเทพ
เจ้ า กวนอู เทพเจ้ า แห่ ง ความซื้ อสั ต ย์ และ
คุณธรรม การขอพรจากองค์ เทพกวนอู ณ วัด
เหวินหวู่นี้ ชาวไต้ หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็ นการสั กการะองค์ เทพเจ้ ากวนอู
นาท่านล่ องเรื อชมความงามของทะเลสาบสุ ริยันจันทราหรื อ SUN MOON LAKEแหล่งน้ าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะ
ไต้ ห วัน ที่ ม าของชื่ อ ทะเลสาบสุ ริ ยัน
จั น ทร า ม าจ า ก ทิ ศ ต ะ วั น อ อ กข อ ง
ทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ
ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้าย
พระจันทร์ ทะเลสาบสุ ริยนั จันทราเกิดจาก
การสร้ า งเขื่ อ นกัก เก็ บ น้ า ท าให้ มี ข นาด
ก ว้ า ง ข ว า ง แ ล ะ มี ค ว า ม สู ง เ ห นื อ
ระดับ น้ า ทะเล 750 เมตร ล้อ มรอบด้ว ย
เทือกเขาสู ง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และน้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการ
ดูแลเรื่ องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่ งครัด จากนั้น นำท่ำนสั กการะอัฐิของพระถังซาจั๋ง ณ วัดพระถังซาจั๋ง
หรื อ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนิ นเขำริ มทะเลสำบสุ ริยนั จันทรำ ชื่ อของพระในสมัยรำชวงศ์ถงั ที่เดิ นทำงไป
อัญเชิญพระไตรปิ ฎกจำกดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่ำนทำงกำรประเทศญี่ปุ่นเป็ นผูเ้ ก็บดูแลรักษำไว้ และได้
แบ่งมอบให้กบั ประเทศไต้หวัน ปั จจุบนั อัฐิของท่ำนได้เก็บรักษำไว้ที่นี่

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!**เมนูหม้ อนึ่งจักรพรรดิ
เดินทางสู่ ไทเป (ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)
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จากนั้น

จากนั้น

นาท่านแวะชม ร้ านขนมพายสั บปะรด ร้ านนี้ เป็ นร้ านซึ่ งได้การรับรองคุ ณภาพจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศ
ไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษี สินค้า แนะนาได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมู แผ่น ข้าวตัง
สาหร่ าย ฯลฯ
นาท่านชมอนุ สรณ์ สถาน เจียงไคเช็ ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุ สรณ์ ราลึ กถึ งท่านอดี ต
ประธานาธิ บดี ไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สาคัญ รถ และ จาลองห้องทางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่ ง
ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้ง
เสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุ สรณ์สถานแห่ งนี้ คือ การ
ชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรู ปปั้ นสาริ ด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่ งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชัว่ โมง

นาท่ าน

เดินทางสู่ ซี เหมินติง (อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย) หรื อที่คนไทยรู ้ จกั กันในนาม สยามสแควร์ แห่ งไทเปเป็ น
ย่านช้อปปิ้ งของวัยรุ่ นและวัยทางานของไต้หวัน ยังเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้ เป็ น
ถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็ นสี ต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและ
ทาสี ไว้อย่างเป็ นระเบียบร้านค้าแนะนาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่ งราคาถู กกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่
ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่ งรวมสิ นค้ารุ่ นหายากและราคาถูกมากๆ

ค่า

อิสระอาหารค่า ณ ซีเหมินติง
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ทีพ่ กั

THE LOFT SEASIDE HOTEL ให้ ท่านได้ แช่ นา้ แร่ ส่วนตัวในห้ องพักช่ วยให้ เลือดหมุนเวียนดี

วันทีส่ ี่

อุทยานแห่ งชาติเหย่ หลิว • ถนนโบราณจิว่ เฟิ่ น • ศูนย์ เครื่ องสาอาง • ตึกไทเป 101 • ผลิตภัณฑ์ สร้ อย
Germanium • กรุ งเทพฯ

(เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

จากนั้น

นาท่านชม อุทยานแห่ งชาติเย๋หลิว่ YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็ นแหลม
ยืน่ ลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหิ นแปลกตารู ปร่ างต่างๆ ซึ่ งเกิดจาก
การกัดเซาะของน้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หิ นรู ปเศียรพระราชิ นีอลิ ธซาเบธหิ น รู ปเจ้าหญิง หิ นรู ป
มังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดาบรรพ์ ชมวิวของทะเลแปซิ ฟิคน้ าทะเลสวยงามแปลกตา
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ นJiufen Old Street หมูบ่ า้ นโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็ นแหล่งขุด
ทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรื อนแบบเก่าเป็ นสิ่ งดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวมาเยือน
ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ าชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับด้วยโคม
ไฟสี ต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจานวนมาก จากนั้น แวะซื้ อสิ นค้ำผลิตภัณฑ์
เครื่ องสำอำงต่ำงๆที่ ศูนย์ เครื่ องสาอาง

จากนั้น

นำท่ำนถ่ำยรู ปชม ตึกไทเป 101(ไม่ รวมบัตรขึ้นชั้ น89)ตึกระฟ้ ำสู งที่สุดในมหำนครไทเป และเป็ นตึกที่สูงที่สุด
ในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรำงวัล “ผูน้ ำกำรออกแบบพลังงำนและสิ่ งแวดล้อม”
ตึ ก ไทเป 101 มี จำนวนชั้นทั้ง หมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอี ก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็ น ห้ำงสรรพสิ นค้ำ และ
ร้ำนอำหำรชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ
ภำยในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็ วที่สุดในโลก โดยกิ นเนสส์ เวิลด์เรคคอร์ ด(Guinness

Book World Records) ที่

ควำมเร็ ว 1,010 เมตรต่อนำที ใช้ข้ ึนจำกชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใช้เวลำเพียง 37 วินำที เพื่อไปชมวิว ณ ชั้น 89
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จากนั้น

นำท่ำนเดิ นทำงกลับสู่ เมืองไทเป (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) นาท่ านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์
สร้ อย Germanium ซึ่ งทำเป็ นเครื่ องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่ งมีกำรฝังแร่

Germanium ลงไปมี

คุณสมบัติ ลดผลกระทบจำกรังสี จำกอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ปรับควำมสมดุลในระบบต่ำงๆของร่ ำงกำยสำมำรถ
ช่วยป้ องกันโรคหัวใจ ควำมดัน อัมพำต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลำฟื้ นตัวหลังเจ็บป่ วยให้ส้ ันลงและภำยในศูนย์
แห่ งนี้ ยงั มีผลิ ตภัณฑ์เครื่ องประดับจำก ปะการั งสี แดง อัญมณี ล้ ำค่ำจำกใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน
ต่ำงๆ ทั้งยังมีปะกำรังแดงเป็ นต้น ซึ่ งเป็ นของประดับบ้ำนชำวไต้หวันซึ่ งเป็ นสิ่ งแสดงถึ งบำรมีในกำรปกครอง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
นาท่าน
20.05 น.
22.50 น.

เดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635 มีอาหารบนเครื่ องบริการ
**ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง**
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
……………………………………………………………………………
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**เวลาบินบางพีเรียดอาจจะไม่ ตรงกันรบกวนเช็คเวลาบินตามตารางท้ ายรายการค่ ะ**
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลง
ไฟล์ ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมื อง
จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน
หรื อ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของบริ ษัทฯ (ซึ่ งลูกค้ าจะต้ องยอมรั บในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอาจจะ
ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมทีร่ ะบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมทีเ่ ข้ าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเทีย่ วต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง หรื อ ในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่ างถี่ถ้วน หากลูกค้ าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษทั ฯจะถือว่ าลูกค้ ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตารางวันเดินทาง ไต้ หวัน ไถจง ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา อุทยานเย๋ หลิว่
หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่ น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)
จานวน

เวลาเดินทาง

09 มิ.ย.63

25+1

TG632 08.25-13.05
TG635 20.05-22.50

11 มิ.ย.693 14 มิ.ย.63

25+1

02 ก.ค.63

05 ก.ค..63

09 ส.ค.63

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่ มเี ตียง พักเดี่ยว
21,900

21,500

20,900

20,900

20,500

19,900

TG632 08.25-13.05
TG635 20.05-22.50

19,900

19,500

25+1

TG632 08.25-13.05
TG635 20.05-22.50

21,900

12 ส.ค.63

25+1

TG632 08.25-13.05
TG635 20.05-22.50

24 ก.ย.63

27 ก.ย.63

25+1

09 ต.ค.63

12 ต.ค.63

22 ต.ค.63
05 พ.ย.63

06 มิ.ย.63

จอยแลนด์
(ราคาไม่ รวมตัว๋ )

4,000

17,900

18,900

4,000

15,900

21,500

20,900

4,000

17,900

21,900

21,500

20,900

4,000

17,900

TG632 08.25-13.05
TG635 20.05-22.50

21,900

21,500

20,900

4,000

17,900

25+1

TG632 08.25-13.05
TG635 20.05-22.50

22,900

22,900

21,900

4,000

18,900

25 ต.ค.63

25+1

TG632 08.25-13.05
TG635 20.05-22.50

22,900

22,900

21,900

4,000

18,900

08 พ.ย.63

25+1

TG632 08.25-13.05
TG635 20.05-22.50

21,900

21,500

20,900

4,000

17,900

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ว**
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อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินไป -กลับพร้ อมคณะ อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่ สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผู้
กาหนด สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้ องพักแบบ 2 ท่ าน และ 3 ท่ าน) หากมาไม่ ครบคู่ หรื อต้ องการพักเดี่ยวท่ านสามารถ
ชาระค่ าบริการเพิม่ เติมได้ โดยทาการจองและชาระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
 ค่ ารถโค้ ชและยานพาหนะ รับ–ส่ งสถานทีท่ ่องเทีย่ 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 ก่ อนวันเดินทาง)
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20กก./ท่าน ไม่ เกิน 2 ใบ และ ถือขึน้ เครื่ องได้ ท่านละ 7 กก./1ใบ

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย
 ค่ า วีซ่ า เดิ นทางเข้ า ประเทศไต้ ห วันส าหรั บ ชาวต่ า งชาติ (PASSPORTไทยได้ รับ การยกเว้ น การทาวีซ่ า เข้ า ประเทศ
ไต้ หวัน)
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซั กรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้ งที่เมืองไทยและต่ างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
**ขณะนีน้ ักท่องเทีย่ วชาวไทยได้ รับการยกเว้นการทาวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าเข้ าออกปกติ ทางทัวร์
จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีกท่ านละ 1,700 บาท หรื อมากกว่าตามทีส่ ถานฑูตกาหนด (ไม่ รวมค่ าบริการ) **

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ างๆ ก่อนทาการจองและชาระเงินค่ ะ
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง ชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท (ชาระภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นที่นั่งตัด
อัตโนมัติ)
 ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน (ช่ วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดต่ อเนื่อง กรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 35
วัน)
(กรณีไม่ ชาระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือภายในวันทีก่ าหนด ทางบริษัทฯจะถือว่าเป็ นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ และยึดค่ ามัดจา
ทันที โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น)
 กรุ ณาชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีทคี่ ่ าทัวร์ มีราคา ต่ากว่า 10,000 บาท

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
 แจ้ งยกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
: คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 แจ้ งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนวันเดินทาง
: ยึดมัดจาทั้งหมด และเก็บ 50% จากราคาทัวร์ ท้งั หมด
 แจ้ งยกเลิก 15 วัน ก่อนวันเดินทาง
: บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(ในกรณีทมี่ ีการชาระค่ าตั๋วเครื่ องบินเต็มจานวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าตั๋วทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง)

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)




แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 60 วัน ก่อนการเดินทาง
: คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 60 วัน
: ยึดเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
ในกรณีชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บ
เงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
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ข้ อมูลเพิม่ เติมการสารองตั๋วเครื่ องบิน
 ทางบริษัทฯได้ สารองทีน่ ั่งพร้ อมชาระมัดจาค่ าตั๋วเครื่ องบินแล้ ว หากท่ านยกเลิกทัวร์ ไม่ ว่าด้ ว ยกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์การเรียกเก็บค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายตามจริงประมาณ 1,000 – 5,000 บาท ขึน้ อยู่กับสายการ
บินและช่ วงเวลาเดินทาง
 หากได้ ทาการออกตั๋วเครื่ องบินแล้ ว แต่ ท่านไม่ สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามจริง และรอ Refund จากสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3 – 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ
จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ
ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผู้ที่สามารถนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่ น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและช่ วยเหลือผู้อื่นได้ อย่ างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา และสามารถ
เปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (น้าหนักประตูฉุกเฉิ นประมาณ 20 กิโลกรั ม) และจะต้ องไม่ ใช่ ผ้ ูที่มีปัญหาทางด้ านสุ ขภาพและ
ร่ างกาย

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี20

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่องเทีย่ ว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,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 เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
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 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
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 ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด

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