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พักที่
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เช้า

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรทีนั่ ง่ บนเครื่องบิน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR202
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง)

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาที่ประเทศไต้หวันเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ที่พกั ณ เมืองเถาหยวน
TAO GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บา้ นปี ศาจ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํานําทุกท่านลงเรือสําหรับคณะเพื่อ ล่อง
ทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็ นที่นิยม
ในหมูน่ ักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน
โดยบริเวณ รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ มี จุด
ท่องเที่ยวที่สาํ คัญมากมาย และทะเลสาบ
แห่งนี้ ยัง มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร
จากนั้นนําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและ

ชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งนําคณะนมัสการพระ อัฐิของพระถังซัมจัง๋
ที่ วัดพระถังซัมจั ๋ง ที่อนั เชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือน
ยังทะเลสาบสุริยนั จันทรา นัน่ คือ ไข่ตม้ ใบชา ซึ่งถือเป็ นของกิน หรือของทานเล่นที่เป็ นที่
นิ ยมในหมูน่ ักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยนั จันทรา ถือได้วา่ ไม่วา่ ใครก็ตอ้ งลิ้ มลอง
จากนั้นนําทุกท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้า
แห่งปั ญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั อยู่
ด้านหน้าของวัด ซึ่งมีมลู ค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ ต์ชาบูไต้หวัน
นําท่านชม หมู่บา้ นปี ศาจ หรือ XITOU MONSTER VILLAGE เป็ นหมูบ่ า้ นสไตล์ญี่ปุ่น อย่างที่
ทราบกันดีวา่ ประเทศไต้หวันนั้น เคยตกเป็ นอาณานิ คมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้ว
สิ่งแรกที่ได้เห็นคือความเป็ นญี่ปุ่น ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่องของสิ่งก่อสร้าง การตกแต่ง อาหาร
สินค้าต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะคอยต้อนรับแขกผูม้ าเยือน เช่น ภูตผีปีศาจสไตล์ญี่ปุ่น
ที่มีให้เห็นโดยทัว่ ทั้งแบบเป็ นรูปปั้ นประดับสวน ประดับอาคาร ห รือตามถนน ภายใน
หมูบ่ า้ นมีสินค้าของที่ระลึกจําหน่ ายมากมาย โดยใช้ไอเดียของภูตผีปีศาจมาเป็ นลูกเล่นใน
การออกแบบ ทําให้สินค้านั้นมีความเชื่อว่ามีพลังดึงดูดที่ทาํ ให้เงินทองไหลมาเทมา นอกจาก
สินค้าที่ระลึกแล้วนั้นยังมีขนมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมายังที่แห่งนี้ พิเศษในช่วง
บ่ายจะมี
พนักงาน ใส่ชุดภูตผีปีศาจออกมาให้เราเห็นอีกด้วย รวมถึง ที่หมูบ่ า้ นปี ศาจยังมีชุดญี่ปุ่นให้
เราเช่าไว้ สําหรับเดินในหมูบ่ า้ น ทําให้ได้ความรูส้ ึกถึงกลิ่นอายความเป็ นญี่ปุ่นเข้าไปอีก

คํา่
พักที่

วันที่สาม
เช้า

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
จากนั้น ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าํ แร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการ
แช่น้ าํ แร่ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าํ แร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ไทจง - หมู่บา้ นสายรุง้ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บา้ นสายรุง้ หรือ RAINBOW VILLAGE เป็ นหมูบ่ า้ นที่ถูกวาด
ลวดลายต่างๆ ด้วยสีสนั สดๆหลากสีมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นตามผนัง หรือกําแพงของ หมูบ่ า้ น
ซึ่งในลวดลายนั้นมีท้งั เป็ นตัวหนังสือ รูปการ์ตูน หรือรูปอื่นๆที่ฝีมือคล้ายกับของเด็ก เป็ นคน
วาด แต่โดยรวมแล้วภาพเหล่านี้ เมื่อมองดูแล้วกับมีความลงตัวให้ความสว ยงาม โดย เรื่อง
เหล่าความเป็ นมาว่ากันว่า หมูบ่ า้ นแห่งนี้ ถูกสร้างเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยของทหารผ่านศึก หรือ
ผูล้ ี้ ภัยของพรรคก๊กมิน ศึกสภาพหมูบ่ า้ นในตอนนั้นไม่ได้น่าอยูใ่ นสมัยปั จจุบนั ได้มีการ รื้ อ
ถอน ซึ่งในระหว่างที่ได้มีการรื้ อถอนนั้น ได้มีนายทหารเก่า ชื่อว่า Huang Yung-fu ได้ทาํ การ
วาดลวดลายต่างๆขึ้ นมา เมื่อสถานที่นี้ มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาพบเจอ ได้มี
การพูดกันต่อไปเรื่อยๆ ทําให้สถานที่แห่งนี้ มีชื่อเสียง จนรัฐบาลประกาศให้เป็ นพื้ นที่อนุ รกั ษ์
ปั จจุบนั จึงหลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง

เที่ยง
บ่าย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของ
ไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูต่ อนเหนื อของ
ประเทศ มีประชากรประมาณ3ล้านคน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูพระกระโดดกําแพง
พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็ นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้งั แบบ
สร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติใน การป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดใน
ร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับลํ้า ค่าของชาวไต้หวัน
ตั้งแต่โบราณ ...นําท่านเลือกซื้ อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน ที่
ร้านเหว่ยเก๋อ ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่วา่ จะเป็ นขนมชื่อดังอย่างพายสับปะรด
อบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้งและไส้สบั ปะรดเข้ากันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก
เค้กนํ้าผึ้ ง ของกินเล่นไม่วา่ เด็กหรือผูใ้ หญ่ก็นิยมซื้ ออย่างปอร์ปคอร์นชีส จากนั้นนํา ทุกท่าน
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่ส ร้างขึ้ นเพื่อ
รําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่ง ใช้
เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2523 มีพนที
ื้ ่ประมาณ 205 แสนตาราง
เมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพ
ประวัติศาสตร์สาํ คัญที่หาดูได้ยากภายใน
อนุ สรณ์สถาน โดยภายในจะมีรปู ปั้ นทําจากทองสัมฤทธิ์ ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ในท่านัง่
ขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้ มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้ าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่กาํ แพง
ด้านในหลังจะมีขอ้ ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คํา คือ จริยธรรม
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ช้นั ล่างของอนุ สรณ์สถานจะเป็ นห้องจัดแสดงประวัติ

คํา่
พักที่

ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงภาพถ่าย
และอีกหนึ่ งพิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้ คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชัว่ โมง
ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสําอางรวมถึงพวกยา
/ นํ้ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช๊อปปิ้ งกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ ต ตั้งอยูใ่ นเมืองไทเป ที่แห่งนี้ เปรียบเสมือน สยาม
แสควร์ในกรุงเทพฯ เป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ ที่ทนั สมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของ
มากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชัน่ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสําอางค์ หรือของกิ๊ฟช้อ
ปมากมายที่มีให้อพั เดทแฟชัน่ เรื่อยๆ ไม่วา่ จะเป็ นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้ง
สินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้วา่ มีราคาที่ถูกเหมาะสําหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้ ง
กันอย่างจุใจ
อิสระมื้ ออาหารคํา่ ณ ตลาดซีเหมินติง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่าน
FUSHIN HOTEL ระดับ4ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ตัน้ ซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณ
ตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตกึ ไทเป 101 – นั ่งกระเช้าเหมาคง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางไปยัง ตั้นซุ่ย หรือที่รจู ้ กั กันในนามเมืองท่าโรแมนติก ตั้งอยู่ เมืองนิ วไทเป เป็ นศูนย์กลาง
ของการจัดส่งสินค้า และเป็ นเขตการค้าสําคัญของไต้หวันทางตอนเหนื อ ...พาทุกท่านเยี่ยมชม สะพาน
แห่งความรัก หรือ TAMSUI LOVER’S BRIDGE เป็ นสะพานทอดยาวไปเหนื อระดับนํ้าทะเลตรงปากแม่น้ํา
ถือเป็ นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งสะพานแห่งความรักนี้ มีลกั ษณะเป็ นสะพานโค้งสีขาวและเสาสูงที่โยงสาย
เคเบิลคล้ายกับเรือใบที่กาํ ลังกางใบ และมีการประดับไฟที่ขอบสะพานทุกๆยามคํา่ คืนเพื่อความสวยงาม
และสามารถเปลี่ยนสีสลับกันไปได้ดว้ ยซึ่งจะยิ่งเพิ่มบรรยากาศความโรแมนติกมากยิ่งขึ้ นไปอีก แวะเที่ยวชม
FORT SAN DOMINGO ป้อมปราการเก่าและเป็ นบ้านกงศุลสไตล์องั กฤษแบบสมัยก่อน ต่อด้วย TAMSUI
CHURCH หรือโบสถ์ที่ต้นั สุ่ย เป็ นโบสถ์ที่น่าสนใจอีกแห่ง สร้างด้วยอิฐสีแดง จากนั้นนําทุกท่านไปยัง ถนน
วันที่สี่

โบราณตัน้ สุ่ย หรือ TAMSUI OLD STREET เป็ นตรอกเล็กๆ ตั้งอยูใ่ กล้แม่น้ํา มีรา้ นค้า ร้านอาหาร หรือ
ของขายมากมาย จากนั้นพาทุกท่านไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ให้ทุกท่านได้สมั ผัสรสชาติของอาหาร
ทะเลมากมาย ทั้งหลากหลาย พร้อมทั้งความสดใหม่ ไม่วา่ จะเป็ น ปูอลาสก้ากับกุง้ ล๊อบสเตอร์ อาหารปรุง
สดสไตล์ญี่ปุ่น กุง้ ปู หอยนางรม หรือปิ้ งย่าง บาร์บีคิว และอีกมากมาย
เที่ยง
อิสระมื้ ออาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
บ่าย
และนําท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็ นอันดับ 5 ของโลกใน
ปั จจุบนั (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร

คํา่
พักที่

นําท่าน นั ่งกระเช้าเหมาคงหรือ MAOKONG GONDOLA เป็ นกระเช้าสําหรับนัง่ ขึ้ นเขาเ หมาคง
ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของเมืองไทเป พบกับความตื่นเต้นขณะนัง่ กระเช้าลอย
ฟ้ าเหมาคง กอนโดลาที่พาคุณโลดแล่นเหนื อไทเป แถมอยูส่ ูงยิ่งกว่าดงป่ าที่อยูบ่ นเขาเ หมา
คงเสียอีก กระเช้ากอนโดลาลอยอยูบ่ นความสูงเกือบ 300 เมตร
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนู เสี่ยวหลงเปา
FUSHIN HOTEL ระดับ4ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หา้
เช้า
เช้า

ถนนโบราณจิว่ เฟิ่ น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถา
หยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น ที่ ต้งั อยูบ่ ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่ น
ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นถนนคน
เดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านขาย
ขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะ
สูตรเมืองจิ่วเฟิ่ นที่หากใครมาเยือนที่แห่งนี้ แล้ว
ไม่ควรพลาดอันได้แก่ บัวลอยเผือก ลูกชิ้ นปลา
สูตรโบราณ และไอศครีมถัว่ ตัด และที่แห่งนี้ ยัง
มีการประดับโคมไฟสีแดงอยูท่ ี่ดา้ นบนถนนโดยเป็ นทางลาดชันและเป็ นขั้นบันได เพราะแบบ
นี้ จึงทําให้โซนนี้ ทุกท่านจะมองเห็นเป็ นภาพโรงนํ้าชาที่เป็ นอาคารไม้ต้ั งเรียงรายลดหลัน่ กัน
ไปเหมือนดังในรูปที่สวยงาม ซึ่งกลายเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั ภาพยนตร์อนิ เมชัน เรื่องดัง
จาก เรื่อง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI

จากนั้นนําท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ ตั้งอยูท่ างส่วนเหนื อสุดของ
เกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้ นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ้าทะเลและลม
ทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่ าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระ
เศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูซีฟ้ ูด กุง้ มังกร
นําทุกท่ านสู่ ร้านใบชาไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองรส ชาติ ชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่ มีรสชาติ
หอม มีสรรพคุณ ช่วยสลายไขมัน จากนั้นนําทุกท่านช้อปปิ้ งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET
PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซื้ อรองเท้า กระเป๋า หรืออื่นๆอีก
มากมาย ที่เป็ นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW
BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่
สนามบินเถาหยวน
21.10 น. นําท่านเหิรฟ้ าสูกรุ
่ งเทพฯสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินทีBR205
่
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง)
00.05(+1) น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
หรือ
22.05 น. นําท่านเหิรฟ้ าสูกรุ
่ งเทพฯสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินทีBR061
่
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง)
01.00(+1) น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
****************************************
** หากท่านทีต่ อ้ งออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครั้งก่อนทําการ ออก
ตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
06 – 10 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเที่ยวบิน
ขาไป BR202
ขากล ับ BR061
ขาไป BR202
ขากล ับ BR205
ขาไป BR202
ขากล ับ BR205

14.30 – 19.10
22.05 – 01.00
14.30 – 19.10
21.10 – 00.05
14.30 – 19.10
21.10 – 00.05

ผูใ้ หญ่ และเด็ก
ห้องละ
2-3 ท่าน
27,999
22,999
23,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม
6,000
5,500
5,500

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิน
13,900
12,900
12,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้า
พื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา , เจอมาเนี่ยม , ปะการังสีแดง ซึ่งจําเป็ นต้อง ระบุไว้ ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้า ทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และ ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เรียกเก็บค่าใ ช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน 5,200 NT /ท่าน
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม และคํานึ งถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1.
2.

3.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง ) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบั ญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการ ร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชําระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด ทําการของทาง
บริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
6.

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สาํ หรับผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

(หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู )
เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ําเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสี
แดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อนั มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมาย
เชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุ ญ าตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่าน
การอนุ มตั ิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝัง่ ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศ
ขาเข้าไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้ นใน
ส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา จ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ใน
รายการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า- ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
3. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเห มา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า- ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจา กการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เค รื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดิ
นทาง ทั้งนี้ บริษัทจะ
คํานึ งถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของ
นักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
8. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลก เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1.

กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน
100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด สนิ ท และสามารถนํา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
1.1 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

2. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สาํ รองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
2.1 แบตเตอรี่สาํ รองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จาํ กัด
ได้แก่แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh
สามารถนําขึ้ นเครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
2.2 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถ
นําขึ้ นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
2.3 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้ นเครื่องใน
ทุกกรณี
3. ห้ามนําแบตเตอรี่สาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
****************************************

