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วันที่หนึ่ง กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ลองเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจยีอี้

05.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS มีเจาหนาท่ี
คอยตอนรับ และบริการเช็คอินและกระเปาเดินทาง

08.15 น. เหิรฟาสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG632 บริการอาหาร
และเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง (ใชระยะเวลาบนิ 4 ช่ัวโมง)
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12.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไตหวัน หลังจากผานข้ันตอนของดานศุลกากร พรอมรับ
กระเปาสัมภาระแลวน้ัน นําคณะเดินทางสู เมืองหนานโถว โดยรถโคชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือไดวาเปน
มณฑลที่ใหญที่สุดของประเทศไตหวัน และไดรับการตั้งช่ือเลนวา Mother Earth of Taiwan (แผนดินแมแหง
ไตหวัน)

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ดวยเมนแูซนวิช และน้าํผลไม
บาย นําทุกทานลงเรือสําหรับคณะเพ่ือ ลองทะเลสาบสรุยินั – จนัทรา ซ่ึงเปนอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีโดงดัง และ

เปนท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียว อีกแหงของชาวไตหวัน โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีมีจุดทองเท่ียวท่ีสําคัญ
มากมาย และทะเลสาบแหงน้ียังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากน้ันนําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็ก
ท่ีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแหงน้ี อีกท้ังนําคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจ๋ังท่ี วดัพระถังซัมจั๋ง ท่ีอันเชิญมา
จากชมพูทวีป รวมถึงของกินท่ีพลาดไมไดเม่ือใครไดมาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา น่ันคือ ไขตมใบชา ซึ่ง
ถือเปนของกิน หรอืของทานเลนท่ีเปนท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ถือไดวาไม
วาใครก็ตองลิ้มลอง

กรณีถาทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ปดไมสามารถลองเรือได ดวยปญหาสภาพอากาศ หรืออื่นใด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนเงินคาลองเรือทานละ 50 NTD

ค่าํ บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการทานดวย เมนูบฟุเฟตชาบูไตหวนั
หลังจากน้ันนําคณะเดินทางสู เมืองเจยีอี้ เพ่ือพักผอน พรอมเตรียมเดินทางสูอุทยานแหงชาติอาลีซานใน
วันรุงข้ึน

พักที ่ SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทียบเทา

วนัทีส่อง รานชา – อทุยานแหงชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู อุทยานฯ อาลซีาน ระหวางทางทานจะไดชมวิวไรชาอาลซีานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขานอยใหญ
อันสวยงาม จากน้ันพาทานแวะชิมชาอาลีซานท่ี รานชา ชาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณ
ชวยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับนํ้าทะเล และเปนของฝากท่ีคนไทยนิยม
ซ้ือกลับเปนของฝาก จากน้ันเดินทางตอสูอุทานแหงชาติอาลีซาน
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารจนีทองถิ่น ภายในอทุยานฯ อาลีซาน
  หลังอาหารกลางวันนําทานชมจุดทองเท่ียวสําคัญตางๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซ่ึงเปนอุทยานท่ีมีความ

สวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน อุทยานฯ อาลซีาน เปนอุทยานท่ีมีสวยงาม มีความสมบูรณของ
ธรรมชาติอยูมาก และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตหวันใหทานเดินชมด่ืมดํ่ากับธรรมชาติของปาศักด์ิสิทธ์ิอาลีซันโดย
ตลอดเสนทางทานจะไดสัมผัสกับกับตนสนสูงชัน อายุกวา 1,000ป ซากตนไมโบราณรูปรางแปลกตา และตนไม
นานาพันธุ ซึง่ประมาณกลางเดอืนกุมภาพนัธ – มนีาคม ของทุกป ทกุทานจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพรัง่
สวยงามไดภายในวัดแหงนี้ แตทั้งนี้ขึน้อยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆอีกดวย จากน้ันนําทาน นั่งรถไฟโบราณ กลับ
ลงสูสถานนีรถบัส

และเดินทางมุงหนาสู เมอืงไถจง เมืองท่ีใหญเปนอันดับ3 ของไตหวันเปนเมืองท่ีเปนศูนยกลางทางดานการศึกษา
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา

ค่ํา  บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีทองถิ่น
พักที ่  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทาระดบัเดยีวกนั

จากนัน้ใหทานไดผอนคลายกบัการแชน้าํแรธรรมชาต ิแบบสวนตวัในหองพกั ซึง่การแชน้าํแรเชือ่วาถาไดแชน้าํแร
แลว จะทาํใหผวิพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้

วนัทีส่าม ไทเป – รานสรอยสุขภาพ – รานพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนสุรณสถานเจยีงไคเชค็ – COSMETIC
SHOP – ตึกไทเป 101(ไมรวมคาข้ึนตกึช้ัน 89) – ซเีหมนิติงไนทมารเกต็

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
  นําทานเดินทางสู กรงุไทเป เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนยรวมทางดานตางๆของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา

อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูตอนเหนอืของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลานคน พาทานแวะชม
ศูนย สรอยสขุภาพ(เจอมาเนีย่ม) ท่ีเปนเคร่ืองประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ังแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มี
คุณสมบัติในการปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และปะการัง
แดง เครื่องประดับล้ําคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ  นําทานเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอด
นิยมของไตหวันท่ี รานเหวยเกอ ภายในรานมีขนมของฝากมากมายไมวาจะเปนขนมช่ือดังอยางพายสับปะรดอบ
ใหมๆ  สดๆ มีรสชาติของแปงและไสสับปะรดเขากันไดอยางลงตัว อีกท้ังยังมีพายเผือก เคกนํ้าผ้ึง ของกินเลนไม
วาเด็กหรือผูใหญก็นิยมซ้ืออยางปอรปคอรนชีส จากน้ันพาทุกทานไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ใหทุกทานได
สัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย ท้ังหลากหลาย พรอมท้ังความสดใหม ไมวาจะเปน ปูอลาสกากับกุงลอบ
สเตอร อาหารปรุงสดสไตลญ่ีปุน กุง ปู หอยนางรม หรอืปงยาง บารบีคิว และอีกมากมาย
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เทีย่ง อิสระมือ้อาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา ใหทานไดเลือกรบัประทานตามอธัยาศยั
บาย จากน้ันนําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ท่ีสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึง่ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร

ทานสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรสาํคญัทีห่าดไูดยากภายในอนสุรณสถาน โดยภายในจะมรีปู
ปนทาํจากทองสัมฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ในทานัง่ขนาดใหญทีม่ใีบหนายิม้แยม และจะมทีหารยามยนืเฝาอยู
2 นายตลอดเวลา และท่ีกําแพงดานในหลังจะมีขอความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของทานอยู 3 คํา คือ
จริยธรรม ประชาธปิไตย และวิทยาศาสตร โซนที่ชั้นลางของอนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวัตขิองอดีต
ประธานาธบิดีเจยีงไคเชค็ อีกทั้งทั้งยังมีการจดัโชวสิง่ของเครือ่งใช รวมถึงภาพถาย และอีกหนึ่งพิเศษหากใคร
ไดมาเยีย่มทีแ่หงนีค้อื พธิีเปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีุกๆตนชัว่โมง ตั้งแตเวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน

  แวะราน COSMETIC SHOP ท่ีมีเคร่ืองสําอางรวมถึงพวกยา / นํ้ามัน / ยานวดท่ีข้ึนช่ือของไตหวันใหทุกทานได
เลือกชอปกันอยางเต็มท่ี จากน้ันนําทานไปยัง ตึกไทเป101 ใหทานไดถายรปูคูกับแลนดมารคของประเทศไตหวัน
ตึกท่ีมีความสูงเปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดานลางเปน
หางสรรพสินคา ท่ีรวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย อาทิเชน ALDO, BOTTEGA VENETA,
BURBERRY  ,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS
VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,
PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA  เปนตน
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กรณีท่ีทานตองการข้ึนตึกไทเป 101 ชมวิวช้ัน 89 กรุณาแจงกับทางเจาหนาท่ีลวงหนากอนเดินทาง โดย
คาต๋ัวข้ึนตึกไทเป 101 ช้ัน 89 ราคาประมาณ 600 NTD

จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานซเีหมนิติง (Xi Men Ding) ต้ังอยูในเมืองไทเป ทีแ่หงนีเ้ปรียบเสมอืน สยามแสควรใน
กรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟชั่นที่ทันสมยัของวัยรุนในไตหวนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟชั่น
เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค หรือของ กิ๊ฟชอปมากมายที่มีใหอัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนของท่ี
มีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกท้ังสินคามีแบรนดของทีน้ียังถือไดวามีราคาท่ีถูกเหมาะ
สําหรับนักชอปมากมายใหไดมาชอปปงกันอยางจุใจ

แนะนําของอรอย เตาหูเหม็น อาหารขึ้นชื่ออีกหนึ่งอยางของไตหวัน ถึงจะมีกลิ่น
เหม็นแตอรอยอยาบอกใครเชียว ดวยรสชาติของซอสท่ีกินคูกับเตาหู เหม็นทอด
กรอบๆ มันเขากันดีอยางลงตัว

ค่ํา  อิสระมื้ออาหารค่าํ ณ ตลาดซีเหมนิติง เพื่อความสะดวกในการชอปปงของทาน
พักที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา

วันที่สี ่ ถนนโบราณจิว่เฟน – อทุยานแหงชาตเิยหลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน ท่ีต้ังอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟน ปจจุบันเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีเปนถนนคนเดินเกาแกท่ีมีช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดมิของรานคา รานขาย
ขนมและอาหารตางๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟนที่หากใครมาเยอืนที่แหงนี้แลวไมควรพลาดอนัไดแก
บวัลอยเผือก ลกูชิน้ปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถัว่ตัด และทีแ่หงน้ียังมกีารประดับโคมไฟสีแดงอยูทีด่านบนถนน
โดยเปนทางลาดชนัและเปนขัน้บนัได เพราะแบบน้ีจึงทําใหโซนน้ีทุกทานจะมองเห็นเปนภาพโรงนํ้าชาท่ีเปนอาคารไม
ต้ังเรียงรายลดหล่ันกันไปเหมือนดังในรูปท่ีสวยงาม ซ่ึงกลายเปนแรงบันดาลใจใหกับภาพยนตรอนิเมชันเร่ืองดัง
จาก เร่ือง SPIRITED AWAY จากคาย STUDIO GHIBLI
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แนะนําของอรอย บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน  บัวลอยของ
ไตหวันจะช้ินใหญกวาและเน้ือหนึบกวามากครับ แตละสีก็คนละรสและมี
ความหนึบไมเทากันครับ สวนนํ้าเช่ือมจะเปนนํ้าถั่วเขียวหอมๆหวานๆ
สามารถสั่งไดทั้งแบบรอนและเย็น

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู
ซีฟูด

จากน้ันนําทานเท่ียวชม อทุยานแหงชาต ิเยหลิว่ อุทยานแหงนี้ต้ังอยู
ทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพ้ืนท่ีเปนแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอนของนํ้าทะเลและลม ทะเล ทํา
ใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดัง
ไปทั่วโลก

จากน้ันนําทุกทานชอปปงแบบจดัเต็มท่ี MITSUI OUTLET PARK สวรรคของนักชอปท้ังหลาย โดยท่ีทุกทาน
สามารถซือ้รองเทา กระเปา หรอือ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีเปนแบรนดยอดฮติติดตลาด อาทิ ONUTSUKAO,
CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู
สนามบินเถาหยวน

20.10 น. เหิรฟาสู กรงุเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG635
(มบีรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง) (ใชระยะเวลาบนิ 4 ช่ัวโมง)

23.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ
**************************************

***หากเปนพเีรยีดชวงปใหม ในค่าํคนืวนัที่ 31 ธ.ค. ทางหวัหนาทวัรนาํคณะทวัรทีส่นใจเดนิทางโดย MRT เพือ่รวมเทศกาลเคาทดาวน
ป 2020 ชมการแสดง พล ุแสง ส ีเสยีง ของววิตกึไทเป 101 ถอืเปนแลนดมารคจดุเคาทดาวนทีโ่ดงดงัแหงหนึง่ของโลก***

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้กอนทาํการออกตัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

*** ขอบพระคณุทุกทานทีใ่ชบริการ ***

อัตราคาบริการ
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กําหนดการเดินทาง
ผูใหญ

หองละ 2-3 ทาน
1 เดก็ 2 ผูใหญ พักเดี่ยวเพิม่

ราคาทวัร
ไมรวมตัว๋
เครือ่งบนิ

11 - 14 กรกฎาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
25 -28 กรกฎาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
01 – 04 สิงหาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
08 – 11 สิงหาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
09 – 12 สิงหาคม 2562 22,999 22,999 6,500 14,999
05 – 08 กันยายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
19 – 22 กันยนยน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
05 – 08 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
10 – 13 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,500 14,999
12 – 15 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,500 14,999
17 – 20 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
19 – 22 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
20 – 23 ตุลาคม 2562 22,999 22,999 6,500 14,999
24 – 27 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
25 – 28 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
26 – 29 ตลุาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999

02 – 05 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
09 – 12 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
16 – 19 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
23 – 26 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
05 – 08 ธนัวาคม 2562 22,999 22,999 6,500 14,999
07 – 10 ธนัวาคม 2562 22,999 22,999 6,500 14,999
12 – 15 ธนัวาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
14 – 17 ธนัวาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
19 – 22 ธนัวาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
21 – 24 ธนัวาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
26 – 29 ธนัวาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 28,999 28,999 6,500 16,999
31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 28,999 28,999 6,500 16,999

** ราคาเด็กอายุไมเกนิ 2 ป 7,900 บาท**
***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่และหวัหนาทวัร

ทานละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอทาน***

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตหวนัรวมกบัการทองเทีย่วแหงเมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคาพืน้เมอืง ในนามของรานรฐับาล
คือ ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสีแดง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทวัร ทางบรษิัทฯ จึงอยากเรยีน
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ชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรฐับาลทุกรานจาํเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซือ้หรอืไมซือ้ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก
ไมมกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และถาหากลกูคาไมมคีวามประสงคจะเขารานรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทานตองการแยกตวัออกจากคณะ
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คาใชจายทีเ่กดิขึน้จากทานเปนจาํนวนเงนิ 5,200 NT /ทาน

**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทองเท่ียวอาจมกีารสลับปรบัเปลีย่นขึน้อยูกับความเหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก**
**การเดินทางในแตละครัง้จะตองมผูีโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวนดังกลาว บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา**

อัตราคาบริการนีร้วม
R คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ R คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี
R คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. R คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
R คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรอื  3 ทาน
R คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
R คาอาหารตามมื้อท่ีระบใุนรายการ
R คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
R คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการนีไ้มรวม
T คาทําหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาว เน่ืองจากทางไตหวันมีประกาศยกเลิกวีซาสําหรับหนังสือเดินทางไทย และสามารถ
พํานักในไตหวันไดไมเกิน 14 วัน หากทางไตหวันประกาศกลับมาใชวีซาตามปกติ ผูเดินทางตองเสียคาใชจายในการขอวีซาตามทาง
สถานฑูตไตหวันกาํหนด

T คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาโทรศัพท คาโทรศัพท ทางไกล คาอนิเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง
รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือ รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนาทวัรกอนการใชบริการ)
Tคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 NTD/ทริป/ตอทาน
Tคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

เงือ่นไขการชาํระคาบริการ
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือ

เอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรอืจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือ่นไขการยกเลกิการเดินทาง
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรอืเอเจนซีต่องการขอยกเลิกการเดินทาง หรอืเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรอืเอเจนซี(่ผูมีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึง่เพื่อแจงยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรอืเอเจนซีต่องการขอรับเงินคาบรกิารคืน นักทองเท่ียวหรอืเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
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2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบรกิารท่ีชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบรกิารท่ีชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีได

จายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่ง
ต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรอืคาบริการท้ังหมด

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรอืจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน

เงือ่นไขและขอกําหนดอืน่ๆ

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวร
อันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือ
เดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝงประเทศไทยขาออก และ
ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในสวนน้ี และ
ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถกู
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรบัประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วัน
กอนการเดินทางสําหรบัประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมี
นักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา นําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือ
เดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง กับสถานการณ
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวน
ใหญเปนสําคัญ

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียว ท่ีมิไดเกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บปวย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอืน่ เปนตน

8. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา   ดังน้ัน  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา  แลกเปล่ียน เงินตราตางประเทศ คาต๋ัว
เคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ

9. มัคคุเทศก พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

ขอแนะนาํกอนการเดนิทาง
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1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100     มิลลิลิตรตอช้ิน ไดไม
เกิน 10 ช้ิน โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทาน  ละ 1 ใบเทาน้ัน ถา ส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบ
ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน

1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    จะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน

2. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดังน้ี
2.1 แบตเตอร่ีสํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือข้ึนเครือ่งบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด   ไดแกแบตเตอรี่

สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัด
จํานวน

2.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคน
ละ 2 กอน

2.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําข้ึนเครื่องในทุกกรณี
3. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
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