รห ัสโปรแกรม : 17573

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ไต้หวัน สมายล์ อิ่มใจ 2 อุทยาน สงกรานต์ 5D4N
THAI AIRWAYS (TG)
พักโรงแรมย่านซีเหมินติง 1 คืน // โรงแรมน้ าแร่ 1 คืน
ไทเป-ไทจง-หมู่บา้ นเก้าชนเผ่า+นั ่งกระเช้า-ฟาร์มชิงจิ้ ง-อุทยานทาโรโกะ-อุทยานเหยหลิ่ว
โปรแกรมพิเศษ +++++พิเศษสุดๆๆ พักโรงแรมนำ้ แร่ ห้องพักส่วนตัว 1 คืน อิสระผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ

พิเศษ 1..เที่ยวชม อุทยำนที่ 1 อุทยำนทำโรโกะ นำ้ ฉำงชุน ถำ้ นกนำงแอ่น
พิเศษ 2...เที่ยวชม อุทยำนที่ 2 อุทยำนเหยหลิ่ว อุทยำนหิ นล้ำนปี รูปเศี ยรพระรำชนี
พิเศษ 3...เที่ยวชม หมู่บำ้ นเก้ำชนเผ่ำ + นั่งกระเช้ำพำโนรำม่ำ ข้ำมทะเลสำบสุรยิ นั จันทรำ
บริกำรท่ำนด้วยเมนู.... บุฟเฟต์นำนำชนิด โรงแรม FLURE DE CHINE // บุฟเฟ่ ต์ ชำบู ชำบู สไตล์ไต้หวัน//
สเต็ค+ พร้อมเครื่องดื่มนำนำนชนิด // ปลำประธำนำธิบดี // กุง้ มังกรนึ่ งซีอ๊ ิว + อำหำรทะเลสไตล์ไต้หวัน

วันแรก

05.00 น.

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –ไทจง– สวนดอกไม้จงเซ่อ-ฝงเจี่ย
ไนท์มาร์เก็ต
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ROW ประตู 4.เคาท์
เตอร์ D สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่าน
และนาท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

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

07.10 น.
11.50 น.
เที่ยง

ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ได้เวลาอัน
สมควร นาคณะรับสัมภาระ พร้อมไกด์ ท้องถิ่นให้การต้อนรับคณะ
บริการอาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ + ชานม
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ3 ของไต้หวัน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่ อ ฟาร์มดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิ ดมากกว่า 1,000 สาย
พันธุ ์ ซึ่งดอกไม้ภายในสวนก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ไม่วา่ จะเป็ นทิวลิป ลาเวนเดอร์ ลิลลี่ กุหลาบ

คา่

ฯลฯ นอกจากนั้นก็ยงั มีการจัดซุม้ ดอกไม้เพื่อให้เป็ นจุดถ่ายรูปในรูปแบบและสีสนั ที่ต่างกันออกไปด้วย ทา
ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่ นอกจากจะได้เพลิดเพลินไปกับความสดใสของดอกไม้แล้ว และที่นี่ยงั เป็ น
ฟาร์มดอกไม้เดียวที่ประสบความสาเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไต้หวัน ซึ่งฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
จะมีดอกไม้ และพันธุไ์ ม้ต่างๆ สลับหมุนเวียนกันให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี ** ดอกไม้ที่ผลิบาน ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่
กับสภาพอากาศในแต่ละปี ด้วย ซึ่งระยะเวลาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง**
บริการอาหารคา่ เมนู บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน พร้อมเครื่องดื่ม นานาชนิด

พักที่

โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG PARK HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง ไทจง– หมู่บา้ นสายรุง้ –หมู่บา้ นเก้าชนเผ่า (รวมนั ่งกระเช้าข้ามทะเลสาบสุริยนั จันทรา) –
ทะเลสาบสุริยนั จันทรา – แวะชิมชา – วัดเหวินอู่ –พักทะเลสาบ
เช้า

เที่ยง

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น เดิ นทางสู่ หมู่บา้ นสายรุง้ หรือ เรนโบว์ วิลเลจ (Rainbow
Village) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆแต่มากเสน่ ห์ของมหานครไทจง เดิมคือ
มณฑลไทจง เป็ นมหานครหนึ่ งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หมู่บา้ น
สายรุ ง้ ถูกสร้างขึ้ นในช่วงระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใช้เป็ นที่อยู่
อาศัยชัว่ คราวสาหรับทหาร แต่จบลงด้วยการเป็ นตั้งถิ่นฐานถาวรของ
ทหารเหล่านั้น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าดั้งเดิมของไต้หวัน เข้าร่วมใน
การเต้นราแบบดั้งเดิ ม การแสดงดนตรี และการหัตถกรรมต่างๆ เล่นเครื่ องเล่นสุ ดตื่ นเต้นที่ จะเรี ย ก
อะดรีนาลีนในร่างกายคุณ เช่น รถไฟเหาะ Mayan Adventure และ UFO จากนั้นผ่อนคลายเพลิดเพลินกับ
การนั ่งเคเบิลคาร์ชมวิวทะเลสาบสุริยนั จันทรา (Sun Moon Lake) อันสวยงามท่านจะได้ชมโชว์ระบา
พื้ นเมืองโชว์วฒ
ั นธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆบนเกาะไต้หวัน จากนั้นนาท่านได้นั ่งกระเช้าลอยฟ้ าสู่โซน

สวนสนุ กอันทันสมัยที่มีเครื่องเล่นหลากหลายให้ท่าน ได้สนุ กสนานกันอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย ซึ่งในช่วง
เวลานี้ ท่านยังจะได้ชื่นชมความงดงามของดอกซากุระที่บานสะพรัง่ รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างทุกท่านอยู่
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนั จันทรา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ งที่เป็ นที่นิยมของชาวไต้หวัน
รอบๆทะเลสาบแห่งนี้ จะมีจุดสาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้ มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นา
ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่ เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระ
ถังซาจัง๋ ณ วัดพระถังซ้าจั ๋ง ที่ ต้ังอยู่บริ เวณริ มทะเลสาบสุ ริย ันจันทรา จากนั้น ให้ท่านได้แ วะชิ มชา
สินค้า โอทอป ขึ้ นชื่อของไต้หวัน เพื่อเลือกซื้ อเป็ นของฝากคนทางบ้าน อาทิเช่น ชาเขียวผง ชาอู่หลง
เป็ นต้น ได้เวลาอันสมควร

นาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้ อ นักปราชญ์แห่งปั ญญา และเทพกวนอู
เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั อยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ
ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยนั จันทรา

คา่

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม FLUR DE CHINE HOTEL ริมทะเลสาบ เมนู บุฟเฟ่ ต์นานาชนิด

พักที่

โรงแรม TAI HE SUN MOON LAKE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

หนานโถว – ฟาร์มแกะชิงจิ้ ง – SKYWALK –ไทเป- ร้านขนมพายสัปปะรด– ซีเหมินติง

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถวเมืองหนานโถว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน เป็ นเทศมณฑลหนึ่ งของ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีเมืองหลวงชื่อ หนานโถวซิตี้ เป็ นเมืองเดียวที่
ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้ นที่ส่วนใหญ่รอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง ที่ลดหลัน่ กันไป

จากน้ันนาท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้ าชิงจิ้ ง) ที่มีความสูงประมาณ 1,700 เมตร
จากระดับน้ าทะเล ให้ทุกทานได้เดิ นเก็บภาพบรรยากาศ พร้อมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ และ
ทัศนี ยภาพที่สวยงามในช่วงเดือน ดอกซากุระของฟาร์มแกะชิงจิ้ งจะผลิดอกเบ่งบานพร้อมกัน

เที่ยง

จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ ยงแกะชิงจิ้ ง เป็ นฟาร์มเลี้ ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็ นแบบประเทศนิ วซีแลนด์ แบ่งเป็ น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ ยงแกะ
และบริเวณชมวิว ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด เชิญท่านอิสระให้อาหารแกะ และ
ถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็ นตลอดทั้งปี ท่ านสามารถถ่ายรูปสวน
ดอกไม้ในบริเวณใกล้เคียง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้ นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทเป แวะเยี่ยมชิม ขนมพาย ซึ่ ง พายสับ ปะรดเป็ นขนมชื่ อ ดั ง ของ
ไต้ห วัน มี ร สชาติ ก ลมกล่ อ มจนเป็ นที่ รู จ้ ัก ไปทัว่ โลก อิ ส ระให้ทุ ก ท่ า นได้ล องทานขนมพายสับ ปะรด

เย็น

พักที่

วันที่สี่
น้ าแร่
เช้า
เที่ยง

นอกจากนี้ ยังมี ขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิ ตย์ ขนมพายเผื อก ขนม
ต่างๆนานชนิ ด ให้ทุกท่านได้ลองชิม เลือกซื้ อก่อนเดินทางกลับบ้าน
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกาแพง
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง
ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมาย อิสระท่าน
ช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย นาท่านเข้าสู่ที่พกั
โรงแรม GREEN WORLD ZHONGHUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ไทเป –นั ่งรถไฟไปกลับ -เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ–นั ่งรถไฟ–ไทเป –พักโรงแรม
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางทางสู่เมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟทั้งไปและกลับ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนพื้ นเมือง

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรือ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ นอกจากจะเป็ นอุทยานที่
มีทัศนี ยภาพของหุบเขาและเทื อกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวฒ
ั นธรรมประเพณี ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวเป็ นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็ นเส้นทางประวัติศาสตร์
เลาะเลี ยบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวที่ น่าประทับใจในอุทยาน ได้แ ก่ ถ้านก
นางแอ่น บนเส้นทางคดเคี้ ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ ถ้านกนางแอ่นเกิดจากการ
เคลื่ อ นตัว ของเปลื อ กโลกและการไหลผ่ า นกัด เซาะของล าธารลี่ อู ท าให้น กนางแอ่ น กลายเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีทศั นี ยภาพแปลกตาด้วยถ้าน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง เป็ นอุโมงค์ที่อยู่บน
ถนนเหิงกว้างกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันตก เดิมเป็ นถนนสายเก่าสาหรับคมนาคม ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขา

เย็น
พักที่

ให้นักท่องเที่ยว สามารถสารวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เป็ นอุโมงค์ใหญ่อนั ดับสองของโลก
ผ่านเส้นทาง น้ าตกฉางชุน อนุ สรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่ งที่มีทศั นี ยภาพของหุบเขาสลับซ้อน
สวยงามตัวอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลาธารลี่อู สะพานหิน
อ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็ นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่าคล้ายเป็ นหมู่บา้ น
กลางหุบเขา เป็ นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ งที่มีธรรมชาติสวยงาม
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน สเต็ค + สลัดบาร์
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเปโดย รถไฟด่วน เส้นทางเดิม
โรงแรม NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL แช่น้ าแร่หอ้ งพักส่วนตัว ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าให้
ท่านได้ เพลิ ด เพลิ น กั บ การแช่ น้ า แร่ ใ นห้อ งพัก ส่ ว นตัว คลายความเมื่ อ ยเหนื่ อ ยล้า ผ่ อ นคลาย
ความเครียด และมี ประโยชน์ต่อสุขภาพ น้ าแร่จากบ่ อพุร อ้ นมี กามะถัน ที่ส ามารถช่ วยรักษาโรค
เกี่ยวกับข้อต่อและผิวหนังได้หลายโรค

วันที่หา้

ไทเป – GERMANUIM– อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้ นตึก) –
สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนา ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็ นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถ
ปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสด
ชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทัว่ โลกให้ท่านได้เลือกชม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็ นชายหาดที่มี
ชื่อเสียงเต็ มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่ งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ าทะเลลมทะเล
และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และ
รองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ งซึ่งมีชื่อเสียงทัว่ ทั้งเกาะไต้หวัน และ ทัว่ โลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารซีฟ้ ูด เย๋หลิ่ว
จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิว่ เฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริยก์ วงสวี้ จึงมีนักขุด
ทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่ นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาให้จานวนแร่ลดลงอย่างน่ าใจ
หาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้ งไว้เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีการใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากใน
การถ่ายทาภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนี ยภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ ยังมีถนนคน
เดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทาให้จิ่วเฟิ่ นกลับมาคึกคักชีวิตชีว าอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอีก
มากมายที่ทาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ น ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าชนิ ดอื่นให้ท่านได้เลือกชม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร
สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายใน
ตัว อาคารมี ลูก ตุ ้ม ขนาดใหญ่ ห นั ก กว่า 900 ตัน ท า หน้า ที่ กัน การ
สัน่ สะเทื อ นเวลาที่ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว และมี ลิ ฟ ต์ที่ วิ่ ง เร็ ว ที่ สุ ดในโลก ด้ว ย
ความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณที่ ต้ังของตึ กนี้ ยังเป็ น
แหล่ ง ช้อ ปปิ้ งแห่ ง ใหม่ ที่ เ ป็ นที่ นิ ยมของชาวไทเปและชาวต่ า งชาติ มี
ห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้ งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเ วณนี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่
มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของไต้หวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารา
กอนของกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
20.05 น. เหินฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 635
(มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
22.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุ วรรณภูมิกรุ ง เทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ขอบคุณทุ กท่านที่ใช้
บริการ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต ่า
กว่า12 ปี )

1 เด็ก 2 พักเดี่ยวจ่าย จำนวน
ที่น่งั
ผูใ้ หญ่
เพิ่ม
เด็กไม่มี
เตียง
(เด็กอายุ
ต ่ากว่า12
ปี )

11-15 APR 2020
TG634 BKK-TPE 07.10-11.50
TG 635TPE-BKK 20.05-22.50

37,900.- 36,900.- 35,900.- 5,500.- 31+1

**** ราคา เด็กทารก INFANT คิดเฉพาะค่าตั ๋ว 5,000 บาท *****
หมายเหตุ บริษทั ฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสม
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่ อนกำรเดินทำงในกรณีท่ี มีผรู ้ ว่ มคณะไม่ถึง 20 ท่ำน ขอสงวนกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ / กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมื้อไม่ เที่ยวตำม
รำยกำรไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้ เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมำจ่ำย

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้ อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทั้งนี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 ค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

 ค่าภาษี ทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

 ทิปไกด์และคนขับ รวมเป็ น 1,200 NTD ต่อคนลูกค้ำ 1 ท่ำน ในส่วนของหัวหน้ำทัวร์ท่ี
ดูแลคณะจำกเมืองไทย ตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. กรุณาชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั ่ง
2. ลูกค้าต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน หากไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่
ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัท ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของ
ทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ทางลูกค้า (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแจ้งยืนยันทาง
อีเมลล์ เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่วา่ กรณีใดๆ
 กรณีตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน ลูกค้า(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะอีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการ
ขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ
ดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั ่งตั ๋วเครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่า
เป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่าน
ถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้อ งการเดินทางไป
พร้อมคณะทัวร์อนั มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขอ
อนุ ญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุ มตั ิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั ่ง
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รบั ผิ ดชอบความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้ นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุ
ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
3. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา นาหน้าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดิ นทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนั งสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้ส อดคล้อ ง กั บ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง ความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
***มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยืน่ วีซ่าเข้า ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุก
ครั้ง

