วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● เจียอี้ ● ตลาดเหวินฮวา ไนท์ มาเก็ต
(-/BOX SET/เย็น)

05.30 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 9 เคาน์ เตอร์ สายการบิน CHINA AIRLINES
(CI(โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

08.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

13.10 น.
จากนั้น
นาท่ าน

เดินทางเข้าสู่เมืองไทจง (ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) ระหว่ างทาง บริการ SET BAKERY & MILK TEA ของว่ างและ
ชานมเครื่ องดื่มขึน้ ชื่ อของไต้ หวัน
จากนั้น เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็ นหมู่บา้ นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ ีภยั มาอยูก่ นั
ที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทวั่ ไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสีสนั สดใสตามผนังและ

กาแพงในหมู่บา้ นจนเป็ นที่สนใจของบุคคลทัว่ ไปทาให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง
ไปในที่สุด นาท่ าน เดินทางสู่เมือง เจียอี้

จากนั้น

นาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดกลางคืนเหวินฮวาไนท์ มาเก็ต ซึ่ งเป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในมณฑลเจียอี้ในตอนกลางวัน
ถนน Wenhua เป็ นถนนสาหรับ การคมนาคมเหมือนถนนอื่นๆทัว่ ไปและกลายมาเป็ นถนนคนเดินในตอนกลางคืน
มีสินค้าทุกประเภทวางขายและได้รับการเลือกให้เป็ น 1 ใน 10 ของตลาดกลางคืนที่ดีที่สุดในไต้หวัน

คา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊ กจานร้ อน
ให้ ท่านได้ เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ ต์สลัดบาร์ สามารถแจ้ งกับหัวหน้ าทัวร์ ในวันเดินทางได้ เลยค่ะ

ที่พัก

KUAN HOTEL

หรือเทียบเท่ า (เมืองเจียอี)้ พัก 1 คืน

วันที่สอง

เจียอี้ ● ร้ านใบชา ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ไถจง ● ร้ านพายสั บปะรด ● มิ ย าฮาร่ า
ไอศกรีม ● ตลาดอีจ้ งไนท์ มาร์ เก็ต
(เช้ า/กลางวัน/อิสระ)

เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่ านชิ มชาอู่หลง และ ชมการสาธิ ตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อ ให้
ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่
หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้ อชาอู่หลงที่ข้ ึน
ชื่อของไต้หวันไปเป็ นของฝากและดื่มทานเอง

จากนั้น

เดิ น ทางเดิ น ทางขึ้ นเขาอุ ท ยานอาลี ซ าน
อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสี ยงที่สุด
ในเกาะไต้หวัน นาท่ านเดินชมอุทยาน ตาม
เส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่ าสนอายุ
หลายร้อยปี ไปจนถึ งอายุ 2,500 ปี และชม
สวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนั้นนา
ท่ า นสั ก การะเจ้ าพ่ อ เสื อ ณ ศาลเจ้า พ่อ เสื อ
กลางอุ ท ยานอาลี ซ าน จากนั้น น าท่ า นนั่ ง
รถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่ าสน
ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล
** ในช่ วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็ นช่ วงฤดูใบไม้ ผลิดอกซากุระกาลังเบ่ งบาน ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศของแต่ ละวัน

เที่ยง
นาท่ าน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้ เมือง

จากนั้น

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่ า) ★★พิเศษให้ ท่านได้ ชิมไอศกรี มท่ านละ 1SCOOP★★สุด
ยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที่มีดีท้งั ความสวยและความอร่ อย เป็ นร้านไอติมและร้านอาหารชื่อดังของเมืองไทจง
เดิมทีร้านนี้เป็ นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้ดดั แปลงเป็ นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงั คงกลิ่นอายความลึกลับของ
โรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทาให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาด
สาย

เดิ นทางกลับเมืองไถจง นาท่ านแวะชมร้ านขนมพายสั บปะรดร้านนี้ เป็ นร้านซึ่ งได้การรับรองคุณภาพจากการ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนาได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก
ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่ าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ

จากนั้น

คา่
ที่พัก
วันที่สาม

นาท่านเดิ นทางสู่ ตลาดกลางคืนอี้จง ( Yizhong
Street Night Market) ถนนคนเดินอี้จงเป็ นหนึ่ ง
ในถนนที่น่าสนใจ มีท้งั แฟชัน่ เสื้อผ้า รองเท้า ที่
ทัน สมัย ราคาไม่ แ พง อาหารทานเล่ น ของกิ น
ที่ นี่ ค่ อ นข้า งคึ ก คัก ช่ ว งเวลากลางวัน จั น ถึ ง
กลางคื น เลย เพราะว่า อยู่ติ ด กับ มหาวิ ท ยาลั ย
ดัง นั้น พวกแฟชั่น จะเน้น กลุ่ ม วัย รุ่ น นัก ศึ ก ษา
รวมถึ งร้านอาหารและคาเฟ่ ต่างๆ ก็มีให้เลื อ ก
เข้าไปทานที่นี่ (อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย)
อิสระอาหารคา่ ณ อีจ้ งไนท์ มาเก็ต
INHOUSE HOTEL TAICHUNG หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน ประเทศไต้ หวัน (เมืองไถจง)
หนานโถว ● ฟาร์ มแกะชิงจิง ● ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ● วัดพระถังซาจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
นาท่ าน

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู่เมือง หนานโถว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

จากนั้น

เข้ า ชมฟาร์ มชิ ง จิ ง (Cingjing Farm) ที่ ไ ด้ รั บ
สมญานามว่า “สวิตเซอร์ แลนด์ แดนไต้ หวั น ”
ตั้งอยูใ่ นเขต หมู่บา้ น Datong Village แห่ งเมื อ ง
หนานโถว อยูบ่ นภูเขาสูง มีอุณหภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดปี พร้อมทั้งวิวทิวทัศน์ที่ เมื่อปี ค.ศ.
1961 มี น า ย ท ห า ร ที่ ไ ป ร บ จ า ก ส ง ค ร า ม
คอมมิวนิสต์ ในแถบชายแดนไทย-พม่า-ยูนนาน
กลับคืนสู่ ไต้หวัน ได้เริ่ มทาการพลิกฟื้ นผืน ดิน
ตรงนี้ ให้เป็ นฟาร์มแกะชิงจิงที่สวยงามในปั จจุบนั ** ในช่ วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี
เป็ นช่ วงฤดูใบไม้ ผลิดอกซากุระกาลังเบ่ งบาน ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาพอากาศของแต่ ละวัน **

เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหม้ อนึ่งจักรพรรดิ
นาท่านล่ องเรื อชมความงามของทะเลสาบสุ ริยันจันทราหรื อ SUN MOON LAKE แหล่งน้ าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะ
ไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ
ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยนั จันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าทาให้
มีขนาดกว้างขวาง และมีความสู งเหนื อระดับน้ าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสู ง จึงมีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งปี และน้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่ องมาจากได้รับการดูแลเรื่ องความสะอาดและมลพิศ
อย่างเคร่ งครัด

จากนั้น

นาท่านสั กการะอัฐิของพระถังซาจั๋ง ณ วัดพระถังซาจั๋งหรื อ วัด เสวียนกวง ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาริ มทะเลสาบสุ ริยนั
จันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถ ังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่าน

ทางการประเทศญี่ปุ่นเป็ นผูเ้ ก็บดูแลรักษาไว้
และได้ แ บ่ ง มอบให้ กั บ ประเทศไต้ห วัน
ปั จจุบนั อัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่นี่
จากนั้น

คา่
ที่พัก
วันที่สี่
เช้ า
จากนั้น
นาท่ าน

นาท่าน สั กการะเทพเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็ นวัดใหม่ที่ทางการ
ญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทาการสร้างเขื่อนทา
ให้วดั เก่า 2 วัด จมอยูไ่ ต้เขื่อน การออกแบบ
ข อ ง วั ด เ ห วิ น ห วู่ โ ค ร ง ส ร้ า ง ค ล้ า ยกั บ
พระราชวังกู้ กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื้ อสัตย์ และคุณธรรม
การขอพรจากองค์ เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้ หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็ นการสั กการะองค์เทพ
เจ้ ากวนอู จากนั้น นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
INHOUSE HOTEL TAICHUNG หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน ประเทศไต้ หวัน (เมืองไถจง)
ไทเป ● ศู นย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าบัตรขึ้นชั้ น89) ● ศู นย์ เครื่ องสาอาง ● อนุสรณ์ สถานเจียง
ไคเชค ● ซีเหมินติงไนท์ มาเก็ต
(เช้ า/กลางวัน/อิสระ)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
แวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ สร้ อย Germanium (GE( ซึ่งทาเป็ นเครื่ องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่ งมี
การฝั งแร่ Germanium ลงไปมี คุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสี จากอุ ปกรณ์ อิ เล็คทรอนิ คส์ ปรับความสมดุลใน
ระบบต่างๆของร่ างกายสามารถช่ วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัล ไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัวหลัง
เจ็บป่ วยให้ส้ นั ลงและภายในศูนย์แห่งนี้ ยงั มีผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับจากปะการังสี แดงอัญมณี ล้ าค่าจากใต้ทะเลของ
ใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึ่งเป็ นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็ นสิ่ งแสดง
ถึงบารมีในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

จากนั้น

ถ่ายรู ปชม ตึกไทเป 101(ไม่ รวมบัตรขึน้ ชั้น89)ตึกระฟ้ าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี
พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผูน้ าการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มี
จานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็ น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนาเช่น DIN
TIA FUNG DIMSUM , ZARA ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็ วที่ สุด
ในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ข้ นึ จาก
ชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาที เพือ่ ไปชมวิว ณ ชั้น 89

เที่ยง
นาท่ าน
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ ยวหลงเปา
แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางต่างๆ ที่ศูนย์ เครื่องสาอาง
น าท่ า นชมอนุ ส รณ์ ส ถาน เจี ย งไคเช็ ค ( Chiang Kai Shek Memorial Hall( อนุ ส รณ์ ร าลึ ก ถึ ง ท่ า นอดี ต
ประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สาคัญ รถ และ จาลองห้องทางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายใน

ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือน
ประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยน
เวรยามของทหารรักษาการรู ปปั้ นสาริ ด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชัว่ โมง

นาท่ าน

เดิ น ทางสู่ ซี เ หมิ น ติ ง (อิ ส ระอาหารค่ า ตาม
อัธยาศั ย) หรื อ ที่คนไทยรู ้จกั กันในนาม สยามส
แควร์แห่งไทเปเป็ นย่านช้อปปิ้ งของวัยรุ่ นและวัย
ท างานของไต้ห วัน ยัง เป็ นแหล่ ง ช็ อ ปปิ้ งของ
นักท่อ งเที่ยวด้วยเช่ นกัน ในย่านนี้ เป็ นถนนคน
เดินโดยแบ่งโซนเป็ นสี ต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ า
เงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมาย
เลยและทาสี ไว้อ ย่างเป็ นระเบียบร้านค้าแนะนา
สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE ,
ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่ นหายากและราคาถูกมากๆ

คา่
ที่พัก

อิสระอาหารคา่ ณ ซีเหมินติง
NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL ให้ ท่านได้ แช่ น้าแร่ ส่วนตัวในห้ องพักช่ วยให้ เลือดหมุนเวียนดี

ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้ วยการแช่ น้าแร่ แบบส่ วนตัวในห้ องพัก

วันที่ห้า

วัดหลงซาน ● นั่งรถไฟความเร็วสู ง TSHR สู่ เมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก

(เช้ า/-/-)

จากนั้น

เดิ น ทางสู่ วั ด หลงซาน ( Lungshan
Temple) เป็ นหนึ่ งในวัดที่เก่ าแก่ และ
มี ชื่อ เสี ยงมากที่สุดแห่ งหนึ่ งของเมือง
ไทเป ตั้งอยูใ่ นแถบย่านเมืองเก่า มีอายุ
เกื อ บ 300 ร้อ ยปี แล้ว สร้างขึ้นโดยคน
จีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี ค.ศ. 1738 เพือ่ เป็ ส
ถานที่ สั ก การะบู ช าสิ่ ง ศัก สิ ท ธิ์ ตาม
ความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้าน
สถาปั ตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีน
แต่มีลู กผสมของความเป็ นไต้หวันเข้า
ไปด้วย จนบางคนเรี ยกกันว่าเป็ นวัดสไตล์ไต้หวัน ทาให้ที่นี่เป็ นอีกหนึ่ งแหล่ งท่อ งเที่ยวไม่ควรพลาดของเมื อ ง
ไทเปวัดหลงซาน หรื อ เหมงเจีย หลงซาน( Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็ น
หลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ดา้ นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ
เต๋ า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทบั ทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่ องความซื้ อสัตย์และหน้าที่การงาน
และเทพเย่วเ์ หล่า หรื อ ผูเ้ ฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็ นเทพผูผ้ กู ด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟไทเปเมนสเตชัน่ เพือ่ นัง่ รถไฟหัวจรวดหรื อรถไฟความเร็วสู ง THSR (TAIWAN HIGH
SPEED RAIL) ไปเมื องเถาหยวน ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 19 นาที ซึ่ งหากนั่งรถบัสต้องใช้เวลา 1 ชม. รถไฟหัว
จรวดของไต้หวันความเร็ วเต็มสปี ดอยูท่ ี่ 300 กิโลเมตร/ชัว่ โมง เป็ นรถไฟรุ่ นที่มีความเร็ วติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลกระหว่างเดินทางท่านสามารถชมวิวทิวทัศ

11.00 น.
13.55 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพือ่ เตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI831
**ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง**

16.45 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
.............................................................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ไต้ หวัน ชมอุทยานอาลีซาน ฟาร์ มแกะชิงจิง้ 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

จอยแลนด์
(ราคาไม่รวมตัว๋ )

12 ก.พ.63

16 ก.พ.63

25+1

18,900

18,500

17,900

4,500

14,900

04 มี.ค.63

08 มี.ค.63

25+1

19,900

19,500

18,900

4,500

15,900

18 มี.ค.63

22 มี.ค.63

25+1

18,900

18,500

17,900

4,500

14,900

02 เม.ย.63

06 เม.ย.63

25+1

20,900

20,500

19,900

4,500

16,900

01 พ.ค.63

05 พ.ค.63

25+1

20,900

20,500

19,900

4,500

16,900

02 พ.ค.63

06 พ.ค.63

25+1

20,900

20,500

19,900

4,500

16,900

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ ว**

อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้ อมคณะอยู่ต่อต้ องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่ สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผู้
กาหนด
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน(ห้ องพักแบบ 2 ท่ าน และ 3 ท่ าน) หากมาไม่ ครบคู่หรือต้ องการพักเดี่ยวท่ านสามารถชาระ
ค่าบริการเพิ่มเติมได้ โดยทาการจองและชาระเงินก่ อนการเดินทางเท่ านั้น
✓ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
✓ ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ

✓
✓
✓
✓

ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋ าไม่ เกิน 30กก./ท่ าน และ ถือขึน้ เครื่องได้ ท่านละ 7 กก./1ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย
 ค่าวีซ่าเดินทางเข้ าประเทศไต้ หวันสาหรับชาวต่ างชาติ (PASSPORTไทยได้ รับการยกเว้ นการทาวีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวัน)
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่ ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถใน อัตรา 1200 NTD/ทริป/ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ะ)
 **ขณะนี้นักท่ องเที่ยวชาวไทยได้ รับการยกเว้ นการทาวีซ่าหากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าเข้ าออกปกติ ทาง
ทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่ านละ 1,700 บาท หรื อมากกว่ าตามทีส่ ถานฑูตกาหนด (ไม่ รวมค่าบริการ) **

 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ างๆ ก่ อนทาการจองและชาระเงินค่ ะ
เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า
20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 30 วัน)

• กรุณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ มรี าคา ต่ากว่ า 10,000 บาท
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 30 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด เทศกาล
,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่า ทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่ อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ 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
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออก
ตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะไม่

รั บผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้ อง
ยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์ )
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุด เปี ยกนา้ การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรือแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่ไม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ ใบหน้ าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่ านต้ องทา
พาสปอร์ ตเล่ มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมือ้ ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อย
แล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คนื ค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**

