WONDERFUL TAIWAN

ทัวร์ ไต้ หวัน - สั มผัสทิวทัศน์ ธรรมชำติ
ทำโรโกะ - ทะเลสำบสุ ริยนั จันทรำ

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่ มต้น

21,555.-

กำหนดเดินทำง : มีนำคม - มิถุนำยน 2563

บาท/ท่าน
Highlight









ล่ องเรื อชมควำมงำมของทะเลสำบสุ ริยันจันทรำ ซึ่งมีทิวทัศน์ รำวกับภำพวำดพู่กันจีน
กรำบไหว้สิ่งศักดิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ศำสดำขงจือ้ เทพเจ้ ำกวนอู เทพเจ้ ำแห่ งปัญญำและควำมซื่ อสั ตย์
สั มผัสธรรมชำติ อุทยำนทำโรโกะ ดินแดนสวรรค์ ฝั่งตะวันออกของไต้ หวัน
ช้ อปปิ้ งตลำดฟงเจี่ยไนท์ มำร์ เก็ตที่ใหญ่ ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์ รวมเสื้อผ้ ำกระเป๋ ำและอำหำรขึน้ ชื่อมำกมำย
ชื่นชมควำมงำมควำมอลังกำรของอนุสรณ์ สถำนเจียงไคเช็คประธำนำธิบดีคนแรกบนเกำะไต้ หวัน
ชมไฮไลท์ "หินเศียรรำชินี" ที่วนอุทยำนหินเหย่ หลิว่ ควำมมหัศจรรย์ ที่ธรรมชำติสร้ ำง
เยือนหมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่ น สนุกสนำนช้ อปปิ้ ง และชิมอำหำรขึน้ ชื่อมำกมำย ไอศกรีมถัว่ ตัด บัวลอยเผือก ซุ ปลูกชิ้น เห็ดย่ ำง
ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง อำหำรแนะนำ เส้ นหมี่อำจง หม่ ำล่ ำชำบู ไก่ ทอด Hot-Star ร้ ำนมะม่ วงนำ้ แข็งใส นำ้ มะระ ฯลฯ

วันแรก
22.30 น.

วันทีส่ อง

กรุ งเทพฯ - สนำมบินสุ วรรณภูมิ
พร้ อมกันที่ ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภู มิ ชั้ น 4 เคำท์ เตอร์ R ประตู 8 สำยกำรบิน EVA AIR เจ้ ำหน้ ำที่
คอยอำนวยควำมสะดวกก่อนกำรเดินทำง
สนำมบินเถำหยวน - เมืองไถจง - ล่ องเรือทะเลสำบสุ ริยันจันทรำ
- วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้

01.45 น.
06.35 น.
เช้ ำ


เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(-/L/D)

ออกเดินทำงสู่ ไต้ หวัน โดยสำยกำรบิน EVA AIR เทีย่ วบินที่ BR206 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึ ง ท่ ำ อำกำศยำนเถำหยวน ประเทศไต้ ห วั น หลั ง จำกผ่ ำ นพิ ธี ก ำรตรวจคนเข้ ำ เมื อ งและศุ ล กำกร
เรียบร้ อยแล้ว
รับประทำนอำหำรว่ำง ระหว่ำงกำรเดินทำง --- แซนวิช+น้ำผลไม้
จากนั้นพาท่านเดิ นทางสู่ เมืองหนำนโถว ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง (ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) นาท่าน ล่ องเรือชมควำมงำมทะเลสำบสุ ริยนั จันทรำ ซึ่งมีความงดงามราว
กับภาพวาดเปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่ งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์
เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั -จันทรา” จากนั้นนาท่าน นมัสกำรรู ปปั้ นของพระถังซั ม
จั๋ง ที่ได้อญั เชิญกลับมาประดิษฐานที่ วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร --- เมนูปลำประธำนำธิบดี
จากนั้นนาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเหวินหวู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพ
กวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ รวมถึ งสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัวที่ ต้ งั อยู่หน้าวัด ซึ่ งมี มูลค่าถึ งตัวละ 1 ล้าน
เหรี ยญไต้หวัน และนาท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อ และ ศาลเจ้ากวนอู ซึ่ งถื อเป็ นเทพเจ้าแห่ งปั ญญาและ
เทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร --- เมนูอำหำรจีนพืน้ เมือง
พักที่ TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*

วันทีส่ ำม

เจียอี้ - ชิ มชำอู่หลง - อุทยำนแห่ งชำติอำลีซำน - นั่งรถไฟโบรำณชมสวนสนพันปี - เมืองไทจง
- ฟงเจี่ยไนท์มำร์ เก็ต

เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

วันทีส่ ี่

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่ าน ชิ มชำอู่หลง พันธุ์ ดีที่ ปลู กบนภูเขาสู งอันขึ้ นชื่ อและมี คุณ ภาพของไต้หวัน จากนั้นเดิ นทางสู่
อุทยำนแห่ งชำติอำลีซำน ซึ่ งเป็ นจุดท่องเที่ยวที่ สาคัญและสวยงามอี กที่หนึ่ งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่าน
ไม่ควรพลาด นาท่านเที่ ยวชมธรรมชาติ บนเทื อกเขาอาลี ซาน สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ชื่ นชมทะเลหมอก
ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่าน นั่งรถไฟโบรำณชมอุทยำน พร้อมทั้ง ให้ท่านได้ชม สวนสน
พันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่ งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่า
ร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก

รับประทำนอำหำรเทีย่ ง ณ ภัตตำคำร --- เมนูอำหำรจีนสไตล์ พนื้ เมือง
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองไทจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่ส วยงาม จากนั้นนาท่าน
ช้ อปปิ้ งตลำดฟงเจี่ยไนท์ มำร์ เก็ต ซึ่ งเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไถจงและเป็ นตลาดคนเดินที่
มีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
รับประทำนอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย**
พักที่ CITY RESORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*
ไทจง - ไทเป - Cosmetic shop - ร้ ำนพำยสั บปะรด - อนุสรณ์ สถำนเจียงไคเช็ ค - ตึกไทเป101(ไม่ รวม
บัตรขึน้ ตึกชั้น89) - ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่ รวมค่ ำปล่อยโคมลอย) - เมืองอีห้ ลำน

เช้ ำ

เทีย่ ง

(B/L/-)

(B/L/D)

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน นาท่าน ช้ อปปิ้ งเครื่องสำอำง ที่ได้รับความ
นิ ยมหรื อรวมทั้งพวกยา/น้ ามันและยานวดที่ ข้ ึนชื่ อของไต้หวัน นาท่านแวะชิ มและเลื อกซื้ อขนมยอด
นิยมของไต้หวัน ร้ ำนขนมพำยสั บปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร --- เมนูพเิ ศษเสี่ ยวหลงเปำ อำหำรขึ้นชื่อของไต้ หวัน

บ่ ำย

ค่ำ

วันที่ห้ำ

จากนั้นนาท่านชม อนุสรณ์ สถำนเจียงไคเช็ ค ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับอนุ สรณ์ สถานเจียงไคเช็คที่สร้างขึ้น
เพื่อราลึ กท่านนายพลเจียงไคเช็ค นาท่านเดิ นทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึ น้ ตึ ก ) เพื่อให้ท่านได้
ถ่ายรู ปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไท101 มีความสู งถึ ง
508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660
ตัน ทาหน้าที่ กนั การสั่นสะเทื อนของแผ่นดิ นไหวและมี การตั้งระบบป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ
อย่างดี ตัวอาคารมองดู ค ล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมี ลิฟ ท์ที่ มี ความเร็ ว 1,010 เมตรต่ อนาที
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองผิงซี (ไม่ รวมค่ าโคมลอย) ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีเทศกาลโคมไฟผิงซี ซึ่ งผูค้ น
ส่ วนใหญ่ รู้ก ัน ดี ว่าเทศกาลที่ ยิ่งใหญ่ ข องชาวจี น ก็ คื อ “เทศกาลตรุ ษ จี น ” และที่ เมื อ งไทเป ประเทศ
ไต้หวัน มีการปล่อยโคมลอยหลายพันดวงขึ้นไปสว่างไสวอยูก่ ลางท้องฟ้ ายามค่ าคืนพร้อมใจเขียนคา
อธิ ษฐาน และส่ งความปรารถนาดี ของพวกเขาสู่ สวรรค์ เชื่ อกันว่าโคมลอยหรื อที่รู้จกั กันในชื่ อ “โคม
ขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ข้ ึนโดยขงเบ้ง ที่ปรึ กษาด้านการทหารคนสาคัญในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก เพื่อ
ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารของกองทัพ โดยในเขตผิงซี น้ นั ประเพณี การปล่อยโคมลอยเริ่ มขึ้นเมื่ อหลาย
ร้อยปี ก่อนหน้านี้ เมื่อมีกลุ่มโจรปรากฏตัวขึ้นบนภูเขา ชาวบ้านจะซ่ อนตัวอยูใ่ นบ้าน และจะปล่อยโคม
ลอยเพื่อเป็ นสัญญาณบอกว่าปลอดภัยแล้ว หลังกลุ่มโจรจากไป นอกจากนั้นยังมีของที่ระลึกจากร้านค้า
ให้ท่านได้ซ้ื อเป็ นของที่ระลึก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร --- เมนูพเิ ศษ พระกระโดดกำแพง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอีห้ ลำน ซึ่ งเป็ นเขตพื้นที่ที่มีน้ าพุร้อนธรรมชาติ
พักที่ SUN SPRING RESORT หรือเทียบเท่ำ 4* (แช่ นำ้ แร่ ภำยในห้ องพัก)
อีห้ ลำน - ฮัวเหลียน (นั่งรถไฟ) - อุทยำนทำโรโกะ - อีห้ ลำน (นั่งรถไฟ) - ไทเป - ศูนย์ Germanium
- เถำหยวนไนท์มำร์ เก็ต

เช้ ำ

(B/L/-)

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่าน นั่งรถไฟเดินทำงสู่ เมืองฮัวเหลียน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ระหว่างการเดิ นทาง นาท่านเดิ นทางสู่
อุทยำนทำโรโกะ หรื อ ไท่ หรู่ เก๋ อ ตั้งอยู่ในบริ เวณรอยต่อของอาเภอ ฮัวเหลี ยน อาเภอไทจง และอาเภอ
หนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร --- เมนูอำหำรจีนพืน้ เมือง
นาท่าน นั่งรถไฟเดินทำงกลับสู่ เมืองอีห้ ลำน นาท่าน ชมศูนย์ GERMANIUM เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วย
ปรับสภาพประจุลบบวกในร่ างกายให้สมดุ ล ร่ างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้ร่างกาย
สดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เถำหยวนไนท์ มำร์ เก็ต ซึ่ งเป็ นถนนสายสาหรับขาย
อาหารเครื่ องดื่มและอาหารยอดนิยมของตลาดกลางคืนไต้หวัน
รับประทำนอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย**
พักที่ TAO GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*

วันที่หก

เถำหยวน - อุทยำนหินแหย๋ หลิว่ - หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่ น - ซีเหมินติง - สนำมบินเถำหยวน - กรุ งเทพฯ
(B/L/-)

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
พาท่านเดิ นทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติเหย๋ หลิ่ว มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นแหลมเรี ยวยาวและแคบยื่นไปในทะเล
และมี ชื่อเสี ยงในเรื่ องโขดหิ นที่ มีลกั ษณะรู ปทรงต่างๆแปลกตา โดยสิ่ งที่ โดดเด่นที่ สุดของที่ นี่คือ ภูมิ
ประเทศและหิ นรู ปทรงแปลกตาที่งดงาม เกิดจากการกัด เซาะของน้ าทะเลเมื่อหลายล้านปี ก่อน ทาให้เกิด
การทับถมของแนวหิ นตามชายฝั่ งในลักษณะรู ปร่ างที่แตกต่างกัน โขดหิ นบางก้อนมีลกั ษณะคล้ายภาพ
ของสิ่ งต่างๆ และหิ นที่มีชื่อเสี ยงรู ้จกั โด่งดังไปทัว่ โลกคือ หินรู ปพระเศียรราชินี นอกจากนี้ยงั มีหินเทียน
หินรองเท้าของเทพธิดา หินเต้าหู้ หินดอกเห็ด และอื่นๆ เป็ นต้น

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรเทีย่ ง ณ ภัตตำคำร --- เมนูอำหำรซี ฟู้ดสไตล์ ไต้ หวัน

บ่ ำย

18.00 น.
20.45 น.
23.40 น.

จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ น ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่ว
เฟิ นเป็ นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่ ง
เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิ ดเพลินบรรยากาศ
แบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือก
ชิ มและซื้ อชาจากร้านค้าที่มีอยูม่ ากมายอีกด้วย (ในกรณี ที่เดินทางตรงกับวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เมื่อไปถึงจุดที่
กาหนดต้องเปลี่ยนเป็ นรถ Shuttle Bus ประจาทางจิ่ วเฟิ่ นเพื่อขึ้ นลง)จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ ง ตลำดซี เหมินติ ง
หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์ เมืองไทย มีท้ งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝาก
คนที่ ท่ านรั ก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดงั ของญี่ ปุ่ น รวมทั้งยี่ห้ อต่ างๆ เช่ น New
Balance , Puma , Adidas, Nike ในส่ วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
นำทุกท่ ำนเดินทำงถึง สนำมบินเถำหยวน เพือ่ ตรวจเช็คเอกสำรและสั มภำระ
เหินฟ้ำสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน EVA AIR เทีย่ วบินที่ BR205 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
******************ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร******************
http://www.wonderfulpackage.com/

ข้ อควรควรทรำบ :
 ตำมรำคำขำยข้ ำงต้ นเป็ นรำคำขำยที่ได้ รวมรำคำร้ ำนขำยสิ นค้ ำที่ท่ำนต้ องเยีย่ มชม จำนวนทั้งหมด 4 ร้ ำน คือ ร้ ำนชำ,
ร้ ำนพำยสั บปะรด, ศูนย์ Germanium, Cosmetic shop ตำมที่ระบุไว้ ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่ อรำคำทัวร์ ทำงบริษทั จึงใคร่
ขอเรียนให้ ลูกค้ ำทุกท่ ำนทรำบว่ ำ ทุกร้ ำนค้ ำมีควำมจำเป็ นต้ องให้ ลูกค้ ำเข้ ำไปแวะชม หำกท่ ำนต้ องกำรสิ นค้ ำหรือไม่ น้ นั
ขึน้ อยู่กบั ควำมพอใจและสมัครใจของลูกค้ ำ ไม่ มกี ำรบังคับ หำกลูกค้ ำท่ ำนใดมีควำมประสงค์ ไม่ ต้องกำรเข้ ำเยีย่ มชม
ร้ ำนค้ ำที่กล่ ำวมำข้ ำงต้ น หรือ กำรแยกตัวออกจำกคณะเดินทำง ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกท่ ำน
จำนวน 2,500 NTD/ท่ ำน
 สำหรับท่ ำนที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยก่ อนทำกำรออกตัว๋
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ

อัตรำค่ ำบริกำร/ท่ ำน
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2 ท่ำน

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
มีเตียงและไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิม่ ท่ำนละ

20 – 25 มีนำคม 2563

22,555

22,555

3,900

23,555

23,555

3,900

24,555

24,555

5,900

23,555

23,555

3,900

22,555

22,555

3,900

21,555

21,555

3,900

27 พฤษภำคม - 01 มิถุนำยน 2563

21,555

21,555

3,900

24 - 29 มิถุนำยน 2563

21,555

21,555

3,900

03 - 08 เมษำยน 2563
(วันจักรี)
09 - 14 เมษำยน 2563
(วันสงกรำนต์ )
13 - 18 เมษำยน 2563
(วันสงกรำนต์ )
29 เมษำยน - 04 พฤษภำคม 2563
(วันแรงงำน)
06 - 11 พฤษภำคม 2563
(วันวิสำขบูชำ)

**รำคำนีส้ ำหรับลูกค้ ำทีถ่ ือพำสปอร์ ตไทยเท่ ำนั้น**

**ค่ ำบริกำรข้ ำงต้ น ยังไม่ได้ รวมค่ ำทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่ ำนละ 1,500 NTD /ทริป/ท่ ำน (เก็บค่ ำทิปไกด์ ทสี่ นำมบินก่อนเดินทำง) **
***ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ แล้ วแต่ ควำมพึงพอใจของลูกค้ ำ***
กรณีคณะออกเดินทำงได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (โดยมีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตรำนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางกรุ งเทพฯ – ไต้หวัน – กรุ งเทพฯ
(ไม่ สำมำรถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด Random Seat)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์บริ ษทั ฯ หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้เนื่องจากบริ ษทั ฯต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 10 ช.ม. / วัน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวิต *(สาหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจากัดการตกลงไว้
กับบริ ษทั ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทางหรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่ ำนละ 1,500 NTD / ท่ ำน /ทริป (ลูกค้ ำเด็กชำระเงินเท่ ำผู้ใหญ่ ) ชำระเงินก่ อน

กำรเดินทำง, ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ แล้ วแต่ ควำมประทับใจ
เงือ่ นไขกำรเดินทำง
กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั ฯ
และเมื่อท่านชาระเงินค่าจอง และหรื อ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริ ษทั แล้ว
- กรุ ณำจองล่ วงหน้ ำพร้ อมสำเนำหนังสื อเดินทำงและชำระงวดแรก 10,000 บำทภำยใน 2 วันหลังทำกำรจอง
กรณี ที่ลกู ค้ าจองก่ อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่ าทัวร์ เต็มจานวน
(โปรดตรวจสอบพร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง ที่มอี ำยุเหลือมำกกว่ ำ 180 วัน นับจำกวันที่เดินทำง)
- งวดที่สอง ก่ อนเดินทำง 21 วัน
- เนื่องจำกเป็ นรำคำโปรโมชั่น เมือ่ จองทัวร์ และชำระเงินค่ ำจองทัวร์ แล้ ว ไม่ สำมำรถยกเลิก,เลือ่ น,หรือขอคืนเงินได้ ทุกกรณี
ทางบริ ษทั ผูจ้ ดั ทาจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่ องจากเป็ นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ
หากเกิ ดกรณี ผูเ้ ดิ นทาง ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมื อง หรื อกรมแรงงาน สายการบิ นในประเทศไทยหรื อ
ประเทศต่างๆ หรื ออัน เนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้า
ออกเมือง หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี อื่นๆ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/หรื อ
ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ในกรณี คณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณี น้ ี
บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด (ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมวีซ่าซึ่ งได้ชาระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรื อจัดหา
คณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ

 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป หากผูเ้ ดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเลื่อนหรื อปรับราคาค่าบริ การขึ้น
ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่สามารถแก้ไขได้
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ
อุบตั ิเหตุ และอื่น ๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ ดั หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น
การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหายความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรี ยกเก็บ
เพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรื อไม่ได้ใช้บริ การตามที่จองระบุเอาไว้หรื อก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ผูจ้ ดั ถือว่าผูท้ ่องเที่ยว
สละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั
เป็ นการชาระแบบยืนยันการใช้บริ การแบบผูจ้ ดั เป็ นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ ดั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผใู ้ ห้บริ การใน
แต่ละแห่งแบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการ
บิน บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ ผูจ้ ดั จะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้น ๆ
 การประกันภัย ที่บริ ษทั ได้ทาไว้สาหรับความคุม้ ครองผูเ้ ดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว
เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุ ขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษทั ได้ และทางบริ ษทั
ถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้ อประกันสุ ขภาพในระหว่างการ
เดินทางได้ จากบริ ษทั ประกันทัว่ ไป)
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทาง
ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
 กรณี ผเู ้ ดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่กาหนด อาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริ ง และกรณี ไม่ลงร้าน
สิ นค้าพื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 400 หยวน / ท่าน
กำรชำระเงิน
 ยืนยันกำรสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 2 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 35,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 20,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท
 ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง

 ช่วงเทศกาล หรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้อง
ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์ หลังจำกมีกำรจ่ ำยเงินมัดจำ
 แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
 หักเงินมัดจา 50 %
 แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 16 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50 %
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
 ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
 หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อ
ท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการ
เดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม
คณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางที่ใช้ตวั๋ กรุ๊ ป หรื อ ตัว๋ หมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้
กาหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ ดาเนินการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋ เครื่ องบินทางสาย
การบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน และหาก
ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ ทา
REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

 ในการเดินทางที่ใช้ตวั๋ เครื่ องแบบตัว๋ เดี่ยว ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับตามวันเดินทางที่ระบุ หากต้องการเลื่อน
วันเดินทางกลับ หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่
ของตัว๋ เดี่ยว เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากต้องการเป็ นผูร้ ะบุที่นงั่ เอง ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่
สายการบินเรี ยกเก็บ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋ เครื่ องบินทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง
ดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ ทา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่าน
จะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่ ำธรรมเนียมนำ้ มันเชื้อเพลิงและค่ ำประกันวินำศภัยทำงอำกำศ
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุ ดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม
หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตาม
ความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋


โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันตามที่ตอ้ งการ
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯ ขอ สงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ ำและสั มภำระเดินทำง
 น้ าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เพือ่ เป็ นกำรกระชับควำมสั มพันธ์ ระหว่ำงสำธำรณรัฐจีน (ไต้ หวัน) กับประเทศไทย และส่ งเสริมกำรแลกเปลี่ยน
ระหว่ำงประชำชนไต้ หวันกับไทย สำธำรณรัฐจีน (ไต้ หวัน) จึงยกเว้นกำรตรวจลงตรำ (วีซ่ำ) เข้ ำไต้ หวันให้ กบั คน
ไทย โดยมีผลบังคับทดลองใช้ ในวันที่ 1 สิ งหำคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เป็ นเวลำ 2 ปี โดย
สำมำรถพำนักในไต้ หวันได้ 14 วัน รำยละเอียดทีเ่ กี่ยวข้ องจะประกำศให้ ทรำบต่ อไป

** รบกวนทุกท่ ำนกรุณำเตรียมค่ำทริปไกด์ และคนขับรถ 6 วัน **
*** รวม 1500 NTD / ลูกค้ำ 1 ท่ ำน / ตลอดกำรเดินทำง ***
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจ

