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วันแรก

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –หมู่บา้ นฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ROW … ประตู 1 – 2
เคาท์เตอร์ D สายการบินประจาชาติไทย THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางสาหรับทุกท่านและนาท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครือ่ ง)
07.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634
11.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง
บริการอาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ + ชานม
จากนั้ น น าท่ า นสู่ หมู่ บ า้ นญี่ ปุ่ น HINOKI VILLAGE เดิ นทางเยี่ย มชม หมู่บ า้ นญี่ ปุ่นเก่ าฮิ โ นกิ ( Hinoki
Village) อดีตเป็ นบ้านพักของทหารญี่ปุ่น ในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมูบ่ า้ นจะเป็ นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่น
ชั้นเดียว ปั จจุบนั เป็ นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้
ด้วย ให้ท่านได้ชม เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง และถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาด
จากนั้น นาท่านสู่ ตลาดกลางคืนเมืองพื้ นเมืองเจียอี้ ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศ ตลาดกลางคืน ของ
เมืองเจียอี้ ก่อนนาท่านเดินทางสู่ที่พกั
เย็น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู สเต็ค หมู เนื้ อ ไก่ ปลา + สลัดบาร์
พักที่
โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
มาร์เก็ต
เช้า

เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซนั – นั ่งรถไฟโบราณ – ชมป่ าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจีย่ ไนท์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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เที่ยง

คา่
พักที่

จากนั้ นนาท่านสู่ อุ ทยานอารีซัน (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 2 ชั ่วโมง) นาคณะท่านนัง่ รถไฟโบราณชมอุทยาน
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่
สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีท้ัง นั กเขียนและศิลปิ นมากมาย
มาหาแรงบัน ดาลใจในการสร้า งผลงานที่ นี่ เนื่ อ งจากมี
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่ าไม้ เทือกเขา ลาเนาไพร สมบูรณ์
จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่ งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่ าสน 1,00ปี ทิวสนตั้ง
เรียงตระหง่าน พริ้ วตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ใน
ความทรงจาอย่างหาที่ เปรียบไม่ได้เวลาเดิ นทางลงจากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติ อาหลี่ซาน ในเขต
เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 2,700
เมตร เป็ นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ
3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็ น
ทะเลสาบที่นาสายน้ าจากสองจุดมารวมกันอยูท่ ี่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมี
สนหลากหลายนานาพันธุม์ ีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหารพื้ นเมืองบนอุทยาน
นาท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้
อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ่งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทย
แน่ นอนๆ
รับประทานอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
โรงแรม BEACON HOTEL FONGJIA NIGHT MARKET หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม
ไทจง – หมู่บา้ นสายรุง้ - งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 - ทะเลสาบ
สุรยิ นั จันทรา – วัดพระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวินอู่ – พักโรงแรมน้ าแร่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่เมืองไทจง ชม หมู่ บา้ นสายรุ ง้ หมู่บา้ น
เล็ ก ๆแต่ ม ากเสน่ ห์ข องเมื อ งไทจง เดิ ม ถู ก สร้า งขึ้ นในช่ ว ง
ระหว่ า งปี 1940 – 1950 เพื่ อ ใช้เ ป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ชัว่ คราว
สาหรับทหาร แต่จบลงด้วยการตั้งเป็ นถิ่นฐานถาวรของทหาร
เหล่านั้น หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่ าเบื่อมาสักระยะ ปั จจุบนั หมู่บา้ นแห่งนี้ ได้กลายเป็ น
จุดเด่นสาหรับการท่องเที่ยวของเมืองไทจงไปแล้ว โดยชื่อเสียงของหมูบ่ า้ นสายรุง้ แห่งนี้ เริ่มต้นขึ้ นเมื่อ หวง

หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่
สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสนั ของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่ งไปสู่บา้ นอีกหลายๆหลังใน
เขตหมู่บา้ นสายรุง้ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี , พืชสัตว์ และรายการอื่น ๆ
เช่นนก, กระบือ และคนพื้ นเมือง
จากนั้ นนาท่ า นเดิ นทางสู่งาน งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 และอี กหนึ่ งงาน
สาคัญประจาปี ที่พลาดไม่ได้อย่าง 2018 Taichung World Flora Exposition ที่กาลังจะเกิดขึ้ นในอีกไม่กี่
เดื อนข้างหน้านี้ (จัดขึ้ นระหว่างเดื อนพฤศจิกายน 2018 ถึ งเมษายน 2019) งาน 2018 Taichung
World Flora Exposition จัดขึ้ นที่เมืองไถจง ซึ่งเป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของไต้หวัน ด้วยพื้ นที่
กว่า 2,214.90 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ น 3 เท่าของสิงคโปร์และ 2 เท่าของฮ่องกง
ภายในงาน 2018 Taichung World Flora Exposition แบ่งออกเป็ น 3 โซนคือ
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- Houli Horse Ranch & Forest Park Area (ขนาดพื้ นที่ 30.04 เฮกตาร์ หรือประมาณ 187.75 ไร่) ซึ่งผู้
เข้าชมจะได้สมั ผัสกับศิ ลปะที่ เกิดจากการร่วมกันสร้างระหว่างธรรมชาติและมนุ ษย์ ตลอดจนเข้าใจถึง
ความสาคัญของการอนุ รกั ษ์ระบบนิ เวศ
- Fengyuan Huludun Park (ขนาดพื้ นที่ 16.52 เฮกตาร์ หรือประมาณ 103.25 ไร่) ภูมิทัศน์ ของสวน
Fengyuan Huludun ถูกสร้างขึ้ นโดยใช้พื้นที่ของสวนสาธารณะ Huludun ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ
วัฒนธรรมที่เป็ นมิตรกับน้ าและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น
- Waipu Park Area (ขนาดพื้ นที่ 14.32 เฮกตาร์ หรือประมาณ 89.5 ไร่) โดยพื้ นที่จดั แสดงนิ ทรรศการ
นี้ จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ที่จะนาไปประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาการเกษตรแบบสมาร์ท
ตอบสนองเป้าหมายของงาน Taichung Flora Expo เพื่อพัฒนาการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยเน้นในเรื่องของ
อาหารที่มีส่วนผสมปลอดสารพิษภายใต้คอนเซปต์ Slow Food และ
Slow Living
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนั จันทรา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีก
จุ ด หนึ่ ง ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มของชาวไต้ห วัน รอบๆทะเลสาบแห่ ง นี้ จะมี
จุดสาคัญที่ ท่องเที่ ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้ มีความยาวถึ ง 33
กิโลเมตร นาท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดใน
โลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซาจัง๋ ณ วัด
พระถังซ้าจั ๋ง ที่ต้งั อยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนั จันทรา จากนั้ น นา
ท่ า นกราบไหว้สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ วัด เหวิ น อู่ เช่ น นั ก ปราชญ์ข งจื้ อ
นั กปราชญ์แห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์
รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั อยูห่ น้าวัด ซึ่งมีมลู ค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะ
สามารถชื่นชมทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยนั จันทรา
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม เมนู อาหารจีนพื้ นเมือง
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พักที่

โรงแรม RED MABLE RESORT HOTEL หรื อ เที ย บเท่ า ให้ท่ า นได้เ พลิ ด เพลิ น กับ การแช่ น้ า แร่ใ น
ห้องพักส่วนตัว คลายความเมื่ อยเหนื่ อยล้า ผ่อนคลายความเครียด และมี ประโยชน์ต่อสุขภาพ
น้ าแร่จากบ่อพุรอ้ นมีกามะถันที่สามารถช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับข้อต่อและผิวหนังได้หลายโรค

วันที่สี่
ผูหลี่ - อุทยานเหยหลิ่ว –ร้านขนมพายสัปปะรด -ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ด้านนอก) – วัดหลง
ซาน – ซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็ นแหลมทอด
ยาวออกไปในทะเล เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหิน
ที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ า
ทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วย
โขดหิ น ชะง่ อ นทรายรูป ร่ า งต่ า ง ๆ เช่ น หิ น เศี ย รราชิ นี และ
รองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ งซึ่งมีชื่อเสียงทัว่ ทั้งเกาะไต้หวัน และ ทัว่ โลก ให้ทุกท่านได้
ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางสู่เมืองไทเป โดยรถโค้ช นาทุ กท่ านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่ งพาย
สับปะรดเป็ นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่รจู ้ กั ไปทัว่ โลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทาน
ขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนม
พายเผือก เป็ นต้น
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คา่

จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ด้านนอกไม่รวมชมวิวชั้น
89) ตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุด
ชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลกู ตุม้ ขนาดใหญ่หนัก
กว่า 900 ตัน ทา หน้าที่กนั การสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว และ
มีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที
บริเวณที่ต้งั ของตึกนี้ ยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแห่งใหม่ที่เป็ นที่นิยมของชาว
ไทเปและชาวต่างชาติ มีหา้ งสรรพสินค้าและช้อปปิ้ งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่ง
บริเวณนี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของไต้หวัน เปรียบเสมือน
จิมซาจุย่ ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ
จากนั้นชม วัดหลงซาน (แต่มีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่คนโสดไม่ควรพลาด คือหากต้องการจะขอคู่ ต้องมาที่
วัดนี้ เลย)วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งขึ้ นชื่อว่าสวยงามที่สุดใน
ไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิห ารสามหลัง คื อวิหารด้านหน้า
วิหารกลางซึ่งเป็ นวิหารหลักและวิหารที่อยู่ทางด้านหลัง ภายใน
วัดมีรายละเอี ย ดของงานฝี มือที่ งดงาม เช่นบริ เวณเสาหิ นของ
วิหารที่แกะสลักเป็ นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วน
ด้านบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปั้ นยิบย่อยที่แสดงถึงฝี มือของช่าง
โดยในแต่ละวันจะมีผคู ้ นมากมายทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระ ที่นี่อยูเ่ สมอๆ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกาแพง
จากนั้ นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง
ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมาย อิสระท่าน
ช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
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พักที่

วันที่หา้
เช้า

โรงแรม PLATTINUM HOTEL หรือเทียบเท่า

ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไต้หวัน สร้าง
ขึ้ นเพื่อราลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ ป็ นที่
รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้ นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูป
ปั้ นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยูช่ ้นั
บนด้านในของอนุ ส รณ์สถาน สาหรับรูปแบบการก่อ ส ร้า งเป็ นไปตาม
วัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูดว้ ยกระเบื้ องสีฟ้า ผนั งทาด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวน
ดอกไม้สีแดงอยูด่ า้ นหน้า เป็ น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็ นตัวแทนของท้องฟ้ า พระอาทิตย์และเลือด
เนื้ อที่สญ
ู เสียไป เป็ นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ

จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน
14.15 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG633
(มีอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ งบิน)
17.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.
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หมายเหตุ... กรณี ท่ไี ต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้น้นั ทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณี เป็ นวีซ่า
นักท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทาง
เท่านั้น ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่าตามปกติ เนื่ องเป็ นเทศกาล ทาง
บริษทั ขอดาเนิ นเก็บพาสปอร์ตก่อนวันเดินทาง เพือ่ ทาการพรีเช็คอิน เพือ่ ความสะดวกในการจัด
ที่นงั ่ ก่อนการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยวเพิ่ม
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )

29 DEC – 2 JAN 2019
TG634 BKK-TPE 07.25-11.55
TG633 TPE-BKK 13.55-16.50

37,900.- 36,900.- 8,500.-

*** ราคานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 900 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
***กรณีลกู ค้าที่ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้ อทัวร์ โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสินใจซื้ อตั ๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศ นะคะ***
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 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 ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ค่า ทิ ป คนขับ รถ หัว หน้าทัว ร์ และมัค คุเ ทศก์ทอ้ งถิ่ น ท่ า นละ 900 NTD/ทริ ป /ต่อ ท่า น ส่ว น
หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับรวม
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจา
แล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือ
ขอเลื่อเดินทาง
ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้ังหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่
หักค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จา่ ยอื่นใด
1.2
ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่า
ไปแล้วหรือมีค่าใช้จา่ ยอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จา่ ยเฉพาะเท่าที่จา่ ยไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
1.3
ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้
ยกเลิ กต้องรับผิ ดชอบชาระค่า ธรรมเนี ยมการเปลี่ ยนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่ างของภาษี น้ ามัน
เชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จา่ ยไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
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4. การยกเลิก
4.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมัดจา
4.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
4.3
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ทั้ง หมดเนื่ อ งจากค่ า ตัว๋ เป็ นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นตา่ ผูใ้ หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝ่ ุน ปฏิวตั ิและอื่นๆ
ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย,
การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนั งสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
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12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น
14. 1. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยืน่ วีซ่าเข้า ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
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