วันทีห่ นึ่ง

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) – ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้

05.00 น.

พร้ อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ ชั้ น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS มี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การเช็คอินและกระเป๋ าเดินทาง
เหิ รฟ้ าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบิน
ที่ TG632 บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (ใช้ ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร พร้อม
รับกระเป๋ าสัมภาระแล้วนั้น นาคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือ

08.15 น.
12.45 น.
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ได้ว่า เป็ นมณฑลที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศไต้ห วัน และได้รั บ การตั้ง ชื่ อ เล่ น ว่า Mother Earth of Taiwan
(แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)
บริการอาหารกลางวัน ด้ วยเมนูแซนวิช และนา้ ผลไม้ (1)
นาท่านลงเรื อสาหรับคณะ ล่ องทะเลสาบสุ ริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ง
ที่ เป็ นที่ นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่ งนี้ จะมี จุดสาคัญที่ ท่องเที่ ยวมากมาย ทะเลสาบแห่ งนี้ มี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร นาท่านล่องเรื อชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก และนาคณะนมัสการ
พระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อนั เชิญมาจากชมพูทวีป
กรณี ถา้ ทะเลสาบสุ ริยนั -จันทรา ปิ ดไม่สามารถล่องเรื อได้ ด้วยปั ญหาสภาพอากาศ หรื ออื่นใด ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าล่องเรื อท่านละ 50 NTD

เทีย่ ง
บ่ าย

พักที่

แวะพักเหนื่อย หาของอร่ อยกิน แนะนาไข่ตม้ ใบชาสู ตรอาม่า
ถือเป็ นของกินอึกหนึ่งอย่างที่ควรค่าแก่การไปลิ้มลอง ด้วยสู ตรเฉพาะตัวของอาม่า และขั้นตอนที่พิถีพิถนั ใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การต้มไข่ที่อาม่าจะต้มพร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทาให้เมื่อกัดไปคาแรก
จะได้กินหอมของสมุนไพรพร้อมกับรสเค็มนิ ดหน่อยของตัวซอส รวมๆแล้วเข้ากันและอร่ อยสุ ด ร้านอาม่า
เป็ นร้านเดียวที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเปิ ดขายได้บนเกาะ และมีสาขาที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่ านด้ วย เมนู STEAMER FEAST ทีร่ วมเมนูนึ่งมากหมาย
หลากหลายแบบ
หลังจากนั้นนาคณะเดิ นทางสู่ เมืองเจียอี้ เพื่อพักผ่อน พร้ อมเตรี ยมเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลี ซานใน
วันรุ่ งขึ้น
SANKAI KAN HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า

วันทีส่ อง

ร้ านชา – อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ ชาอาลีซานที่มีชื่อเสี ยงสลับกับภูเขาน้อย

ค่า

ใหญ่อนั สวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ ร้ านชา ชาที่ข้ ึนชื่ อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มี
สรรพคุ ณช่ วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสู งเป็ นพันเมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็ น
ของฝากที่คนไทยนิยมซื้ อกลับเป็ นของฝาก จากนั้นเดินทางต่อสู่ อุทานแห่งชาติอาลีซาน
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารจีนท้ องถิ่น ภายในอุทยานฯ อาลีซาน
หลังอาหารกลางวันนาท่านชมจุดท่องเที่ยวสาคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลี ซาน ซึ่ งเป็ นอุทยานที่มีความ
สวยงาม และมีชื่อเสี ยงที่สุดของไต้หวัน อุทยานฯ อาลีซาน เป็ นอุทยานที่มีสวยงาม มีความสมบูรณ์ ของ
ธรรมชาติอยูม่ าก และมีชื่อเสี ยงที่สุดของไต้หวันให้ท่านเดินชมดื่มด่ ากับธรรมชาติของป่ าศักดิ์สิทธิ์ อาลี ซัน
โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสู งชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากต้นไม้โบราณรู ปร่ างแปลกตา
และต้นไม้นานาพันธุ์
จากนั้นนาท่าน นั่งรถไฟโบราณ กลับลงสู่ สถานนีรถบัส

ค่า
พักที่

และเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ3 ของไต้หวันเป็ นเมืองที่เป็ นศูนย์กลางทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้ องถิ่น
SUN HOT SPRING & RESORT หรื อ FRESHFIELDS HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
จากนั้นให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ แบบส่ วนตัวในห้ องพัก ซึ่งการแช่ นา้ แร่ เชื่ อว่าถ้ าได้ แช่
นา้ แร่ แล้ ว จะทาให้ ผวิ พรรณสวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

วันทีส่ าม

ฟาร์ มแกะชิงจิง้ - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้ าชิงจิง้ ) – ร้ านกาแฟ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุ ก ท่ า นเดิ นทางสู่ ฟาร์ ม แกะชิ งจิ้ง หรื อ Cingjing Fram ที่ ไ ด้รับ สมญานามว่า “สวิตเซอร์ แลนด์แ ดน
ไต้หวัน” ตั้งอยูใ่ นเขต หมู่บา้ น Datong Village แห่ งเมืองหนานโถว (Nantou) บนภูเขาสู ง มีอุณหภูมิอากาศ
ที่เย็น สบายตลอดปี พร้อมทั้งวิวทิวทัศน์ที่ เมื่อปี ค.ศ.1961 มีนายทหารที่ไปรบจากสงคราม คอมมิวนิสต์ ใน
แถบชายแดนไทย-พม่า-ยูนนาน กลับคืนสู่ ไต้หวัน ได้เริ่ มทาการพลิกฟื้ นผืน ดินตรงนี้ให้เป็ นฟาร์ มแกะชิ งจิ้ง
ที่สวยงามในปัจจุบนั (ในช่ วงเดือนกลางกุมภาพันธ์ -มีนาคม ของทุกปี ดอกซากุระของฟาร์ มแกะชิงจิ้งจะผลิ
ดอกเบ่ งบานพร้ อมกัน ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาพอากาศในปี นั้นด้ วย)
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เทีย่ ง

ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้ องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดิ นทาง Cingjing Skywalk (ทางเดิ นลอยฟ้ าชิ งจิ้ง) ที่มีความสู งประมาณ 1,700 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล ให้ทุกท่านได้เดินเก็บภาพบรรยากาศ พร้อมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและทัศนี ยภาพ
ที่สวยงาม หลังจากนั้นนาท่านแวะ ร้ านกาแฟ ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกาแฟของไต้หวันแท้ๆและยังเป็ นกาแฟที่
ขึ้นชื่ออีกด้วย อีกทั้งภายในร้านยังมีชานม หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากกาแฟอีกมากมาย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่ านด้ วยบุฟเฟ่ ต์ ชาบูไต้ หวัน

พักที่

TALMUD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ไทเป – ร้ านสร้ อยสุ ขภาพ – ร้ านพายสั บปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค - ซีเหมิ
นติงไนท์มาร์ เก็ต

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูต่ อนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่านแวะ
ชมศูนย์ สร้อยสุ ขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็ นเครื่ องประดับเพื่อสุ ขภาพ มีท้ งั แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มี
คุ ณสมบัติในการป้ องกันรังสี ช่ วยการไหลเวียนของเลื อดในร่ างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ
ปะการังแดง เครื่ องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ ...นาท่านเลือกซื้ อของฝาก ขนมพายสับปะรด
ขนมยอดนิ ยมของไต้หวันที่ ร้ านเหว่ยเก๋ อ ภายในร้ านมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็ นขนมชื่ อดังอย่าง
พายสับปะรดอบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้ งและไส้สับปะรดเข้ากันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก เค้ก
น้ าผึ้ง ของกินเล่นไม่วา่ เด็กหรื อผูใ้ หญ่ก็นิยมซื้ ออย่างปอร์ ปคอร์ นชี ส จากนั้นนาท่านไปยัง ตึกไทเป101 ให้
ท่านได้ถ่ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์ คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสู งเป็ นอันดับ 5 ของโลกในปั จจุบนั (อันดับ
ในปี 2016) ซึ่ งมีความสู งถึ ง 508 เมตร ซึ่ งด้านล่างเป็ นห้างสรรพสิ นค้า ที่รวบรวมร้ านค้าแบรนด์ดงั ระดับ
โลกไว้มากมาย อาทิเช่ น 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 เป็ น ต้น

นาท่านขึ้นลิ ฟท์ความเร็ วสู ง สู่ ช้ นั 86 ที่ต้ งั ของร้ านอาหาร DING XIAN 101 ให้ท่านได้อิ่มอร่ อยกับอาหาร
กลางวันมื้อสุ ดพิเศษและรับชมวิวเมืองไทเปจากมุมสู งไปพร้อมๆกัน
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101

บ่ าย

จากนั้นนาท่านชม อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึง
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้นื ที่ประมาณ
205 แสนตารางเมตร

ท่ านสามารถชมชี วประวัติและรู ปภาพประวัติศาสตร์ สาคัญที่หาดูได้ ยากภายในอนุสรณ์ สถาน โดยภายในจะ
มีรูปปั้นทาจากทองสั มฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่ านั่งขนาดใหญ่ ทมี่ ีใบหน้ ายิม้ แย้ม และจะมีทหาร
ยามยืนเฝ้ าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่กาแพงด้านในหลังจะมีขอ้ ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของ
ท่านอยู่ 3 คา คือ จริ ยธรรม ประชาธิ ปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนทีช่ ้ ั นล่ างของอนุสรณ์ สถานจะเป็ นห้ องจัด
แสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่ องใช้ รวมถึงภาพถ่ าย
และอีกหนึ่งพิเศษหากใครได้ มาเยีย่ มที่แห่ งนีค้ ือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้ นชั่ วโมง ตั้งแต่ เวลา
10:00-16:00 ของทุกวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์ เก็ต ตั้งอยูใ่ นเมืองไทเป ที่แห่งนี้ เปรี ยบเสมือน สยามแสควร์ ใน
กรุ งเทพฯ เป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ ที่ทนั สมัยของวัยรุ่ นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสิ นค้า
แฟชัน่ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องสาอางค์ หรื อของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อพั เดทแฟชัน่ เรื่ อยๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นของที่มี แบรนด์ หรื อไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสิ นค้ามีแบรนด์ของทีน้ ียงั ถือได้วา่ มีราคาที่ถูกเหมาะสาหรับ
นักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ
แนะนาของอร่ อย เต้าหู ้เหม็น อาหารขึ้นชื่ ออีกหนึ่ งอย่างของไต้หวัน ถึงจะมีกลิ่นเหม็นแต่อร่ อยอย่า
บอกใครเชียว ด้วยรสชาติของซอสที่กินคู่กบั เต้าหูเ้ หม็นทอดกรอบๆ มันเข้ากันดีอย่างลงตัว
ค่า
พักที่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่ านด้ วย เมนูเสี่ ยวหลงเปา
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า
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วันทีห่ ้ า

ถนนโบราณจิ่ ว เฟิ่ น – อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ย่ ห ลิ ว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่ น ปั จจุบนั เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้ านค้ า
ร้ านขายขนมและอาหารต่ างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสู ตรเมืองจิ่วเฟิ่ นที่หากใครมาเยือนทีแ่ ห่ งนีแ้ ล้ วไม่ ควร
พลาดอันได้ แก่ บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสู ตรโบราณ และไอศครีมถั่วตัด และทีแ่ ห่ งนี้ยงั มีการประดับโคมไฟสี
แดงอยู่ทดี่ ้ านบนถนนโดยเป็ นทางลาดชันและเป็ นขั้นบันได เพราะแบบนี้จึงทาให้โซนนี้ทุกท่านจะมองเห็น
เป็ นภาพโรงน้ าชาที่เป็ นอาคารไม้ต้ งั เรี ยงรายลดหลัน่ กันไปเหมือนดังในรู ปที่สวยงาม ซึ่ งกลายเป็ นแรง
บันดาลใจให้กบั ภาพยนตร์ อนิเมชันเรื่ องดังจาก เรื่ อง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI

แนะนาของอร่ อย บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน บัวลอยของไต้หวันจะชิ้ นใหญ่กว่าและเนื้ อหนึ บกว่า
มากครับ แต่ละสี ก็คนละรสและมีความหนึ บไม่เท่ากันครับ ส่ วนน้ าเชื่ อมจะเป็ นน้ าถัว่ เขียวหอมๆหวานๆ
สามารถสั่งได้ท้ งั แบบร้อนและเย็น จากนั้นนาท่านเที่ยวชม อุทยานแห่ งชาติ เย่ หลิ่ว อุทยานแห่ งนี้ ต้ งั อยูท่ าง
ส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่ อนของน้ าทะเลและลม
ทะเล ทาให้เกิดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิ นรู ปพระเศียรราชิ นี ซึ่ งมี
ชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก

เทีย่ ง

20.10 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่ านด้ วยเมนูซีฟ้ ูด
แวะร้าน COSMETIC SHOP ที่มีเครื่ องสาอางรวมถึ งพวกยา / น้ ามัน / ยานวดที่ข้ ึนชื่ อของไต้หวันให้ทุก
ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนาทุกท่านช้อปปิ้ งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์
ของนักช้อปทั้งหลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซื้ อรองเท้า กระเป๋ า หรื ออื่นๆอีกมากมาย ที่เป็ นแบรนด์ยอดฮิ ต
ติ ด ตลาด อาทิ ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS,
LEVIS ฯลฯ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635
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(มีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้ ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)
23.05 น.
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
****************************************
***หากเป็ นพีเรียดช่ วงปี ใหม่ ในค่าคืนวันที่ 31 ธ.ค. ทางหัวหน้ าทัวร์ นาคณะทัวร์ ที่สนใจเดินทางโดย MRT เพื่อร่ วมเทศกาล
เคาท์ ดาวน์ ปี 2020 ชมการแสดง พลุ แสง สี เสี ยง ของวิวตึกไทเป 101 ถือเป็ นแลนด์ มาร์ คจุดเคาท์ ดาวน์ ทโี่ ด่ งดังแห่ งหนึ่งของ
โลก***
** หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ***
อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

พักเดีย่ วเพิม่

17 – 21 กรกฎาคม 2562
24 - 28 กรกฎาคม 2562
07 – 11 สิงหาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
06 – 10 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
02 – 06 ตุลาคม 2562
04 – 08 ตุลาคม 2562
09 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 15 ตุลาคม 2562
18 – 22 ตุลาคม 2562
23 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 29 ตุลาคม 2562
26 – 30 ตุลาคม 2562
01 – 05 พฤศจิกายน 2562
06 – 10 พฤศจิกายน 2562
08 – 12 พฤศจิกายน 2562
13 – 17 พฤศจิกายน 2562
15 – 19 พฤศจิกายน 2562
20 – 24 พฤศจิกายน 2562
22 – 26 พฤศจิกายน 2562

24,999
26,999
24,999
26,999
24,999
24,999
24,999
25,999
25,999
26,999
26,999
25,999
26,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999

24,999
26,999
24,999
26,999
24,999
24,999
24,999
25,999
25,999
26,999
26,999
25,999
26,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999

6,500
8,500
6,500
8,500
6,500
6,500
6,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
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ไม่ รวมตัว๋
เครื่ องบิน
13,999
15,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
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27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562
04 – 08 ธันวาคม 2562
06 – 10 ธันวาคม 2562
07 – 11 ธันวาคม 2562
13 – 17 ธันวาคม 2562
18 – 22 ธันวาคม 2562
20 – 24 ธันวาคม 2562
25 – 29 ธันวาคม 2562
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63

24,999
24,999
25,999
26,999
26,999
24,999
24,999
24,999
24,999
31,999
31,999

24,999
24,999
25,999
26,999
26,999
24,999
24,999
24,999
24,999
31,999
31,999

6,500
6,500
8,500
8,500
8,500
6,500
6,500
6,500
6,500
8,500
8,500

13,999
13,999
15,999
15,999
15,999
13,999
13,999
13,999
13,999
17,999
17,999

** ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 7,900 บาท**
***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่ อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรั ฐบาลไต้ หวันร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมื องจีนเพื่อโปรโมทสิ นค้ าพื้นเมื อง ในนามของร้ าน
รั ฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการั งสี แดง ซึ่ งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกค้ าทุกท่ านว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของ
ลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรัฐบาลทุกเมือง หรื อหากท่ านต้ องการ
แยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 5,200 NT /ท่าน
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม และคานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา**
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต
ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนื อ รายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการ
ใช้ บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500 NTD/ทริ ป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยว

หรื อเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิ น หรื อชาระเงิ นไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิ นไม่วา่ กรณี
ใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรั บเงิ นค่าบริ การคื น นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อี เมล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรั บ เงิ นคื นที่ บ ริ ษ ทั อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง เพื่ อ ท าเรื่ องขอรั บ เงิ น
ค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่าย
ที่ ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ ยวให้แก่ นักท่องเที่ ยว เช่ น การ
สารองที่นง่ั ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสาย
การบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
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5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ี ขอสงวนสิ ทธิ์ สาหรับผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา (หน้าปกสี น้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณี ที่ท่านถือ
หนังสื อเดินทางราชการ (หน้าปกสี น้ าเงิ นเข้ม) หนังสื อเดินทางทูต (หน้าปกสี แดงสด) และต้องการเดิ นทางไปพร้ อม
คณะทัวร์ อนั มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรื อ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการ
ใช้หนังสื อเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผา่ นการอนุ มตั ิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขา
ออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิ ดขึ้น
ในส่ วนนี้ และ ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรื อใช้บริ การตามที่ ระบุไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมือง หรื อด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน
ค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม
3. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่า และอย่างน้อย
10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คา นาหน้าชื่ อ เลขที่
หนังสื อเดิ นทางและอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิ น ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ มิ ได้ส่งหน้าหนังสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
7. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญ
หายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
8. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
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ข้ อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น ได้ไม่
เกิน 10 ชิ้น โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด สนิท และสามารถนา ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก
ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่าน ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า สิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่
กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่ สารองขึ้นไปบนเครื่ องบินดังนี้
2.1 แบตเตอรี่ ส ารองสามารถนาใส่ ก ระเป๋ าติ ดตัวถื อขึ้ นเครื่ องบิ นได้ใ นจานวนและปริ ม าณที่ จากัด ได้แก่
แบตเตอรี่ สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้นเครื่ องได้ไม่มี
การจากัดจานวน
2.2 แบตเตอรี่ สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรื อ 100-160 Wh สามารถนาขึ้นเครื่ องได้ไม่เกินคน
ละ 2 ก้อน
2.3 แบตเตอรี่ สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรื อ 160 Wh ห้ามนาขึ้นเครื่ องในทุกกรณี
ห้ามนาแบตเตอรี่ สารองใส่ กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้เครื่ องในทุกกรณี
****************************************
1.1

2.

3.
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แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com

หน้ า 11 จาก 11

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

