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วันแรก
23.30 น.

สนามบินดอนเมือง
พร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผูโ้ ดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7
เคาท์ เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่ องเรื อทะเลสาบ
สุ ริยันจันทรา ● วัดพระถังซาจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL398
(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
 บริการอาหารเช้ า อิ่มอร่ อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่ องดื่มขึน้ ชื่ อของไต้ หวัน
หมู่บ้านสายรุ้ ง เป็ นหมู่บา้ นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ ีภยั มาอยูก่ นั ที่ไต้หวัน ซึ่ ง
สร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทวั่ ไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสี สนั สดใสตามผนังและกาแพงใน
หมู่บา้ นจนเป็ นที่สนใจของบุคคลทัว่ ไปทาให้มีชื่อเสี ยงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปใน
ที่สุด

03.10 น.
08.00 น.
เช้ า
เดินทางสู่

 (-/-/-)
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เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่ า)
★★พิเศษให้ ท่านได้ ชิมไอศกรี มท่ านละ 1 SCOOP★★สุ ดยอดร้านของหวานเมื องไทจง ที่ มีดีท้ งั ความสวย

และความอร่ อย เป็ นร้านไอติมและร้านอาหารชื่ อดังของเมืองไทจง เดิ มทีร้านนี้ เป็ นโรงพยาบาลตา ต่อ มาได้
ดัดแปลงเป็ นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงั คงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว
Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทาให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย
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มายังเมืองไถจง ที่ประทับใจที่สุด ถือเป็ น THE MUST ที่ต้องมาเลยทีเดียว ไม่ งั้นพลาดอย่ างแรง !!! ร้ านนี้ คือ
ตอนนี้ตกแต่ บรรยากาศเข้ าTheme เทศกาลต่ างต่ างด้ วย พนักงานก็แต่ งตัวน่ ารั ก เข้ าบรรยากาศ เหมือนหลุดเข้ าไปอีกโลกนึงเลย
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี
นาท่าน สั กการะเทพเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
หรื อ วัดกวนอู วัดแห่ งนี้ เป็ นวัดใหม่ที่ทางการ
ญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทาการสร้างเขื่อนทาให้
วัดเก่า 2 วัด จมอยูไ่ ต้เขื่อน การออกแบบของวัด
เหวิน หวู่โ ครงสร้ า งคล้า ยกับ พระราชวัง กู้ก ง
ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิ ษฐานเทพ
เจ้า กวนอู เทพเจ้ า แห่ ง ความซื้ อสั ต ย์ และ
คุณธรรม การขอพรจากองค์ เทพกวนอู ณ วัด
เหวินหวู่นี้ ชาวไต้ หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลม
เพื่อเป็ นการสั กการะองค์เทพเจ้ ากวนอู
จากนั้น
นาท่านล่ องเรื อชมความงามของทะเลสาบสุ ริยันจันทราหรื อ SUN MOON LAKE แหล่งน้ าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะ
ไต้หวัน ที่มาของชื่ อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา
มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลกั ษณะ
คล้ า ยพระอาทิ ต ย์ และ ทิ ศ ตะวัน ตกของ
ทะ เ ล ส า บ มี ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ยพ ระ จั น ทร์
ทะเลสาบสุ ริ ย นั จัน ทราเกิ ด จากการสร้ า ง
เขื่อนกักเก็บน้ าทาให้มีขนาดกว้างขวาง และ
มี ค วามสู ง เหนื อ ระดับ น้ าทะเล 750 เมตร
ล้อ มรอบด้ว ยเทื อ กเขาสู ง จึ ง มี อ ากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปี และน้ าในทะเลสาบมีสีเขียว
มรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่ องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่ งครัด
สั กการะ
อัฐิของพระถังซาจั๋ง ณ วัดพระถังซาจั๋งหรื อ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาริ มทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ชื่อของ
พระในสมัยราชวงศ์ถงั ที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศ
ญี่ปุ่นเป็ นผูเ้ ก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กบั ประเทศไต้หวัน ปั จจุบนั อัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่นี่
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จากนั้น
คา่

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

ที่พัก
วันที่สาม

SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL

เช้ า
จากนั้น

เที่ยง

หรื อเทียบเท่ า (เมืองเจียอี)้
เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้ านใบชา ● ไถจง ● ไนท์ มาร์ เก็ต
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน นาท่ านเดิน
ชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติ
โอบล้อ มไปด้ว ยป่ าสนอายุห ลาย
ร้อ ยปี ไปจนถึ ง อายุ 2,500 ปี และ
ชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพัน
ปี จากนั้น นาท่ า นสั ก การะเจ้ า พ่ อ
เสื อ ณ ศาลเจ้าพ่อเสื อกลางอุทยาน
อาลี ซาน จากนั้น นาท่ านนั่งรถไฟ
โบราณชมอุ ทยาน ผ่านเส้นทางป่ า
ส น ใ ห้ ท่ า น เ พ ลิ ด เ พ ลิ น กั บ
บรรยากาศของอุ ท ยานที่ มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง
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จากนั้น

นาท่ าน
คา่

นาท่ านชิ มชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชา
แบบต่างๆ เพื่อ ให้ท่านได้ชงชาอย่างถู กวิธีและ
ได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่ หลงจาก
อาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้ อชาอู่
หลงที่ข้ ึนชื่อของไต้หวันไปเป็ นของฝากและดื่ม
ทานเอง
เดินทางกลับเมืองไถจง
บริ การอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ ชาบูหม่ า
ล่ าหรื อท่ านซุปน้าใสให้ ท่านได้ เลือกสรร

นาท่ าน

ที่พัก

เดิ นช็ อ ปปิ้ ง ตลาดกลางคื นที่ ใ หญ่ ที่สุ ดในไต้ หวั น ฟ่ งเจี๋ ยไนท์ ม าเก็ ต ถนนคนเดิ น ของเมื อ งไถจง มี สิ้น ค้า
หลากหลายมากมากให้ท่านได้เลือกสรรจาหน่ ายรองเท้าผ้าใบ ส่ วนใหญ่จาหน่ ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและ
อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้ งย่าง ฯลฯ
KING BRIDGE HOTELหรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง)
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วันที่สี่

ไถจง ● ไทเป ● ร้ านขนมพายสั บปะรด ● อุทยานเย๋ หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น ● ตลาดปลาไทเป
 (เช้ า/กลางวัน/อิสระอาหารเย็น)

เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น

เที่ยง

นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) นาท่านแวะชมร้ านขนมพายสั บปะรดร้าน
นี้ เป็ นร้านซึ่ งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้า
แนะนาได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่ าย ขนมโมจิ
รสชา ฯลฯ
นาท่านชม อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็ นแหลม
ยืน่ ลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารู ปร่ างต่างๆ ซึ่งเกิดจาก
การกัดเซาะของน้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยูท่ ี่ หิ นรู ปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหิ นรู ปเจ้าหญิง หิ นรู ป
มังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดาบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้ าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์ จีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น Jiufen Old Street หมู่บา้ นโบราณบนไหล่เขาซึ่ งในอดีตเคยเป็ น
แหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรื อนแบบเก่าเป็ นสิ่งดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยว
มาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ าชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับ
ด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจานวนมาก
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จากนั้น

เย็น
ที่พัก

เดิ น ทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish
Market) เป็ นแหล่ ง รวมอาหารทะเลสดๆ
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของไต้ห วัน สถานที่ แ ลนด์
มาร์กอีกหนึ่ งแห่ งของไต้หวัน เปิ ดตัวอย่าง
เป็ นทางการหลัง จากการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่
ตลาดเดิมเมื่ อปี 2012 ซู เปอร์ม าร์ เก็ตสไตล์
ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อ าณาจักรแห่ งอาหารสด
ใหม่ ท้ งั ของทะเล ที่จดั ให้บริ การเป็ นโซน
ของแต่ล ะประเภทอาหารจานวนมากมาย
ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ
มาให้ครัวในตลาดปลาปรุ งสุ กได้ตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะทาให้คุณลืม
ภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปได้เลย
 เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปิ้ งอิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลา
EHOME HOTEL หรื อเทียบเท่ า (เมืองเถาหยวน)
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วันที่ห้า
เช้ า
จากนั้น

นาท่ านชม

เที่ยง
จากนั้น

จากนั้น

ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์ ก้ กู ง ● ถ่ ายรู ปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์ เครื่ องสาองค์
● อนุสรณ์ สถาน เจียงไคเช็ ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้ งซี เหมินติง
(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ สร้ อย Germanium (GE)ซึ่ งทาเป็ นเครื่ องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อย
ข้อมือซึ่งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ
สมดุลในระบบต่างๆของร่ างกายสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ น
ตัวหลังเจ็บป่ วยให้ส้ นั ลงและภายในศูนย์แห่งนี้ ยงั มีผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับจากปะการั งสี แดงอัญมณี ล้ าค่าจาก
ใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้ง
ยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึ่ งเป็ นของประดับบ้าน
ชาวไต้ห วัน ซึ่ งเป็ นสิ่ ง แสดงถึ ง บารมี ใ นการ
ปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ งชาติ ไ ต้ ห วั น กู้ ก ง ( Gu
Gong National Palace Museum)พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
อัน ดับ 1 ใน 4 ของโลกพิพิ ธ ภัณ ฑ์แ ห่ ง นี้ เป็ น
สถานที่ ร วบรวมศิ ล ปวัตถุ ข องจี น โบราณ และ
สมบัติล้ าค่า ซึ่งบางชิ้นมีอายุยอ้ นหลังไปถึง 5 พัน
ปี จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ ภายในพิพธิ ภัณฑ์รวบรวมไว้ได้ถึงกว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งสมบัติล่าค่าเหล่านี้ท่าน
ประธานาธิ บดีไ ด้นามาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยขนลงเรื อ มาพร้อ มกับชาวจีนที่อ พยบมาตั้งรกรากยัง
ประเทศไต้หวัน โดยโบราณวัตถุเหล่านี้ มีมากจนต้องผลัดเปลี่ยนให้ชมทุก ๆ 3 เดือน แต่วตั ถุโบราณชิ้นเอกที่มี
ชื่อเสียง เช่นหยกผักกาดขาว หยกสีน้ าตาลเหมือนหมูสามชั้น หม้อโบราณ งาช้างแกะสลักเป็ นตะกร้อซ้อนกัน
21 ชั้น จะมีให้ชมตลอดปี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ ยวหลงเปา
นาท่านถ่ายรู ปกับ ตึกไทเป 101 ไม่ รวมค่าขึ้นตึก ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลก
ในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผูน้ าการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป
101 มีจานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็ น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนา
เช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ
แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางต่างๆ ที่ศูนย์ เครื่ องสาอาง
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จากนั้น

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
ประธานาธิ บดี ไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สาคัญ รถ และ จาลองห้อ งทางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่ ง
ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้ง
เสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การ
ชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรู ปปั้ นสาริ ด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชัว่ โมง
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จากนั้น

คา่

เย็น
ที่พัก

เดินทางสู่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็ นหนึ่ งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง
ไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมื อ งเก่ า มี อ ายุเกื อ บ
300 ร้อยปี แล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยน
ช่วงปี ค.ศ. 1738 เพื่อเป็ สถานที่สักการะบูชา
สิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบ
ทางด้านสถาปั ตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของ
จีนแต่มีลู กผสมของความเป็ นไต้หวันเข้าไป
ด้ ว ย จนบางคนเรี ยกกั น ว่ า เป็ นวัด สไตล์
ไต้หวัน ทาให้ที่นี่เป็ นอีกหนึ่ งแหล่งท่องเที่ยว
ไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน หรื อ
เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างขึ้นเพือ่ สักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็ นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้า
องค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ดา้ นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋ า และขงจื๋อ เช่น
เจ้าแม่ทบั ทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่ องความซื้ อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่วเ์ หล่า
หรื อ ผูเ้ ฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็ นเทพผูผ้ กู ด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก
นาท่านเดินทางสู่ ซี เหมินติง(อิสระอาหารค่า
ตามอัธยาศั ย) หรื อ ที่คนไทยรู ้จกั กันในนาม
สยามสแควร์ แห่ งไทเปเป็ นย่านช็อ ปปิ้ งของ
วัย รุ่ นและวัย ท างานของไต้ ห วัน ยัง เป็ น
แหล่งช็อปปิ้ งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ใน
ย่า นนี้ เป็ นถนนคนเดิ น โดยแบ่ ง โซนเป็ นสี
ต่างๆ เช่ น แดง เขียว น้ าเงิน โดยสังเกตจาก
เสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทาสี ไว้
อย่ า งเป็ นระเบี ย บ ร้ า นค้า แนะน าส าหรั บ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว ไ ท ย ซึ่ ง ร า ค า ถู ก ก ว่ า ไ ท ย ป ร ะ ม า ณ 3 0 % ไ ด้ แ ก่ ONITSUKA TIGER,NEW
BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ่ งรวมสิ นค้ารุ่ นหายากและราคาถูกมากๆ
 เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปิ้ งอิสระอาหารเย็น ณ ซีเหมินติง
Eastern Hotels & Resorts หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน)
ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้ วยการแช่ น้าแร่ แบบส่ วนตัวในห้ องพัก
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วันที่หก
เช้ า
10.45 น.
13.35 น.

ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง
(เช้ า/-/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพือ่ เตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL399 (ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
............................................................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตารางและวันเดินทาง ไต้ หวัน ทะเลสาบสุ ริยนั จันทราอุทยานอาลีซาน อุทยาน
เย๋ หลิว่ หมู่บ้านโบราณจิว่ เฟิ่ น 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)
เริ่มเดินทาง

31 ธ.ค.62
08 ม.ค.63
15 ม.ค.63
22 ม.ค.63
29 ม.ค.63
04 มี.ค.63
11 มี.ค.63
18 มี.ค.63
25 มี.ค.63
01 เม.ย.63
08 เม.ย.63
09 เม.ย.63
10 เม.ย.63
22 เม.ย.63
29 เม.ย.63
05 พ.ค.63
20 พ.ค.63

กลับจากเดินทาง จานวน ราคาผู้ใหญ่

05 ม.ค.63
13 ม.ค.63
20 ม.ค.63
27 ม.ค.63
03 ก.พ.63
09 มี.ค.63
16 มี.ค.63
23 มี.ค.63
30 มี.ค.63
06 เม.ย.63
13 เม.ย.63
14 เม.ย.63
15 เม.ย.63
27 เม.ย.63
04 พ.ค.63
10 พ.ค.63
25 พ.ค.63

25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1

ราคาเด็ก

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว

19,900

19,900

19,900

5,000

17,900

17,900

16,900

5,000

16,900

16,900

15,900

5,000

19,900

19,900

19,900

5,000

17,900

17,900

16,900

5,000

16,900

16,900

15,900

5,000

16,900

16,900

15,900

5,000

16,900

16,900

15,900

5,000

16,900

16,900

15,900

5,000

17,900

17,900

16,900

5,000

16,900

16,900

15,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

17,900

17,900

16,900

5,000

16,900

16,900

15,900

5,000

18,900

18,900

17,900

5,000

16,900

16,900

15,900

5,000
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27 พ.ค.63
02 มิ.ย.63
10 มิ.ย.63
17 มิ.ย.63
24 มิ.ย.63

01 มิ.ย.63
07 มิ.ย.63
15 มิ.ย.63
22 มิ.ย.63
29 มิ.ย.63

25+1
25+1
25+1
25+1
25+1

16,900

16,900

15,900

5,000

17,900

17,900

16,900

5,000

16,900

16,900

15,900

5,000

16,900

16,900

15,900

5,000

17,900

17,900

16,900

5,000

อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินไป -กลับพร้ อมคณะ อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่ สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผู้
กาหนด
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (ห้ องพักแบบ 2 ท่ าน และ 3 ท่ าน) หากมาไม่ ครบคู่หรื อต้ องการพักเดี่ยวท่ านสามารถ
ชาระค่าบริการเพิ่มเติมได้ โดยทาการจองและชาระเงินก่ อนการเดินทางเท่ านั้น
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รั บ–ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
 ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 20กก./ท่ าน ไม่ เกิน 2 ใบ และ ถือขึน้ เครื่ องได้ ท่านละ 7 กก./1ใบ
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
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อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย
 ค่ าวีซ่าเดิ นทางเข้ า ประเทศไต้ หวันสาหรั บชาวต่ างชาติ (PASSPORTไทยได้ รับการยกเว้ นการทาวีซ่ าเข้ าประเทศ
ไต้ หวัน)
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ะ)
**ขณะนี้นักท่ องเที่ยวชาวไทยได้ รับการยกเว้ นการทาวีซ่าหากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าเข้ าออกปกติ
ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,700 บาท หรื อมากกว่าตามที่สถานฑูติกาหนด (ไม่ รวมค่าบริการ) **

กรุณาอ่ านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ างๆ ก่อนทาการจองและชาระเงินคะ
เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า15 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วย
กะทันหันก่อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
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4.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ อง
นาไปชาระค่าเสียหายต่ างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่ าน
5.คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 10 ท่ านขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรื อยกเลิก
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
6.กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายในประเทศ เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่ าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.ลูกค้าที่ไม่ ประสงค์จะลงร้ านสิ นค้าที่ระบุตามรายการทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 1,000 บาท/ร้ าน
8.กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้า
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
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 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท ฯ
จะถือว่ าท่ านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
 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 าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุด เปี ยกนา้ การขีดเขียน วาดรูปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่
ไม่ ใช่ การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของ ตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก
ตม.ปฎิเสธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

