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วันแรก
22.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
(-/-/-)
พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภู มิ ขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน EVA AIR (BR)โดยมี เจ้าหน้าที่ อานวย
ความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง

สนามบินสุ วรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ผู่หลี่ ● หนานโถว ● ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยันจันทรา
วัดพระถังซาจั๋ง ● วัดเหวินหวู่
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน EVA AIR (BR) เที่ยวบินที่ BR206
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
**พีเรียดตั้งแต่ วันที่ 14 พ.ย.62 ทางสายการบินมีการเปลีย่ นแปลงเวลาบินขาไป ดังนี*้ *
พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภู มิ ขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน EVA AIR (BR)โดยมี เจ้าหน้าที่ อานวย
ความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน EVA AIR (BR) เที่ยวบินที่ BR206
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ เมือง หนานโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
บริการอาหารเช้ า ด้ วย SET BAKERY & MILK TEA

01.45 น.

23.00 น.
02.15 น.
06.35 น.
ระหว่ างทาง
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จากนั้น

นาท่านล่ องเรื อชมความงามของทะเลสาบสุ ริยันจันทราหรื อ SUN MOON LAKE แหล่งน้ าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะ
ไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ
ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุ ริยนั จันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าทา
ให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสู งเหนือระดับน้ าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสู ง จึงมีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งปี และน้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่ องมาจากได้รับการดูแลเรื่ องความสะอาดและมลพิศ
อย่างเคร่ งครัด

เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมืองเมนูปลาประธานาธิบดี
นาท่านสั กการะอัฐิของพระถังซาจั๋ง ณ วัดพระถังซาจั๋งหรื อ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนิ นเขาริ มทะเลสาบสุ ริยนั
จันทรา ชื่ อของพระในสมัยราชวงศ์ถงั ที่เดินทางไปอัญเชิ ญพระไตรปิ ฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่าน
ทางการประเทศญี่ปุ่นเป็ นผูเ้ ก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กบั ประเทศไต้หวัน ปั จจุบนั อัฐิของท่านได้เก็บ
รักษาไว้ที่นี่
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จากนั้น

จากนั้น
ค่า
ที่พกั

วันที่สาม
เช้ า
จากนั้น

นาท่าน สั กการะเทพเจ้ ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรื อ
วั ด กวนอู วัด แห่ ง นี้ เป็ นวัด ใหม่ ที่ ท างการญี่ ปุ่ น
สร้างขึ้นหลังจากทาการสร้างเขื่อนทาให้วดั เก่า 2
วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่
โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้ กง ของประเทศ
จีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้า
แห่ งความซื้ อสั ตย์ และคุณธรรม การขอพรจาก
องค์ เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้ หวันจะ
นิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็ นการสั กการะองค์ เทพ
เจ้ ากวนอู
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี้
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สเต๊ กจานร้ อน และ สลัดบาร์ บุปเฟ่ ต์
ให้ ท่านได้ เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ ต์ สลัดบาร์ สามารถแจ้ งกับหัวหน้ าทัวร์ ในวันเดินทางได้ เลยค่ ะ
TSUN HUANG HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว (เมืองเจียอี)้

อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้ านใบชา ● ไถจง ● มิฮายาร่ าไอศกรีม
● หมู่บ้านสายรุ้ ง ● ฝงเจี๋ยไนท์ มาร์ เก็ต
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
เดิ นทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่ มีความสวยงามและมี ชื่อเสี ยงที่ สุดในเกาะไต้ห วัน นาท่ านเดิน ชม
อุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่ าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปี และชมสวนซากุระ
และดอกกุหลาบพันปี จากนั้น นาท่ านสั กการะเจ้ าพ่ อเสื อ ณ ศาลเจ้าพ่อเสื อกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น นาท่ าน
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นั่ ง รถไฟโบราณชมอุ ทยาน ผ่า นเส้ น ทางป่ าสน ให้ท่ า นเพลิ ด เพลิ น กับ บรรยากาศของอุ ท ยานที่ มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล

เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง
นาท่ านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิ ตการชงชาแบบต่างๆ
เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จาก
การดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน
และเลือกซื้ อชาอู่หลงที่ข้ ึนชื่อของไต้หวันไปเป็ นของฝาก
และดื่มทานเอง จากนั้น นาท่ านเดินทางกลับ เมื องไถจง
เดินทางสู่ ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่ า)
★★พิเศษให้ ท่านได้ ชิมไอศกรี มท่ านละ 1 SCOOP★★
สุ ดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที่มีดีท้ งั ความสวยและความอร่ อย เป็ นร้านไอติมและร้านอาหารชื่อดังของเมือง
ไทจง เดิมทีร้านนี้ เป็ นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้ดดั แปลงเป็ นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงั คงกลิ่นอายความ
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ลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ ทาให้ร้าน Miyahara ดึงดูด
ลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย

จากนั้น

เดินทางสู่ หมู่ บ้านสายรุ้ ง เป็ นหมู่บา้ นเก่ าของทหารผ่านศึ กในยุคสงครามกลางเมื องของจี นที่ ล้ ี ภยั มาอยู่กัน ที่
ไต้หวัน ซึ่ งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทวั่ ไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสี สันสดใสตามผนังและ
กาแพงในหมู่บา้ นจนเป็ นที่สนใจของบุคคลทัว่ ไปทาให้มีชื่อเสี ยงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไท
จงไปในที่สุด

จากนั้น

เดิ น ช็ อ ปปิ้ ง ตลาดกลางคื น ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในไต้ ห วั น ฟ่ งเจี๋ ย ไนท์ ม าเก็ ต ถนนคนเดิ น ของเมื อ งไถจง มี สิ้ น ค้า
หลากหลายมากมากให้ท่านได้เลือกสรรจาหน่ ายรองเท้าผ้าใบ ส่ วนใหญ่จาหน่ ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและ
อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้ งย่าง ฯลฯ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบูบุปเฟ่ ต์
IN HOUSE TAICHUNG HOTEL หรื อโรงแรมเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง)

ค่า
ที่พกั
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วันที่สี่
เช้ า
จากนั้น

จากนั้น

ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ●ตึกไทเป 101(ไม่ รวมค่ าบัตรขึน้ ชั้น89) ● ร้ านขนมพาย
สั บปะรด ● พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง ● ซีเหมินติงไนท์ มาเก็ต
(เช้ า/กลางวัน/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) นาท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ สร้ อย
Germanium ซึ่ งทาเป็ นเครื่ องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่ งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ
ลดผลกระทบจากรังสี จากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่ างกายสามารถช่วยป้ องกัน
โรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัวหลังเจ็บป่ วยให้ส้ ันลงและภายในศูนย์แห่ งนี้ ยงั มี
ผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับจาก ปะการังสี แดง อัญมณี ล้ าค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมี
ปะการังแดงเป็ นต้น ซึ่งเป็ นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็ นสิ่ งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
นาท่านถ่ายรู ปชม ตึกไทเป 101(ไม่ รวมบัตรขึน้ ชั้น89)ตึกระฟ้าสู งที่สุดในมหานครไทเป และเป็ นตึกที่สูงที่สุดใน
โลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผูน้ าการออกแบบพลังงานและสิ่ งแวดล้อม” ตึก
ไทเป 101 มีจานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็ น ห้างสรรพสิ นค้า และร้านอาหาร
ชั้นนาเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยัง
มีลิฟต์ที่เร็ วที่สุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ ว 1,010 เมตร
ต่อนาที ใช้ข้ นึ จากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาที เพื่อไปชมวิว ณ ชั้น 89
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จากนั้น

จากนั้น

เดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) นาท่านแวะชมร้ านขนมพายสั บปะรดร้านนี้ เป็ น
ร้านซึ่ งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนา
ได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่ าย ขนมโมจิรสชาติ
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติไต้ หวัน กู้กง พิพิธภัณฑ์อนั ดับ 1 ใน 4 ของโลกพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็ นสถานที่
รวบรวมศิลปวัตถุของจีนโบราณ และสมบัติ
ล้ าค่า ซึ่งบางชิ้นมีอายุยอ้ นหลังไปถึง 5 พันปี
จากพระราชวงศ์ จี น ทุ ก ราชวงศ์ ภายใน
พิพิธภัณฑ์รวบรวมไว้ได้ถึงกว่า 620,000 ชิ้น
ซึ่ งสมบัติล่าค่าเหล่านี้ ท่านประธานาธิ บดีได้
นามาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยขนลง
เรื อมาพร้อมกับชาวจีนที่อพยบมาตั้งรกราก
ยังประเทศไต้หวัน โดยโบราณวัตถุเหล่านี้ มี
มากจนต้องผลัดเปลี่ยนให้ชมทุก ๆ 3 เดือน
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เที่ยง
ค่า

แต่วตั ถุโบราณชิ้ นเอกที่ มีชื่อเสี ยง เช่นหยกผักกาดขาว
หยกสี น้ า ตาลเหมื อนหมู ส ามชั้น หม้อโบราณ งาช้า ง
แกะสลักเป็ นตะกร้อซ้อนกัน 21 ชั้น มีให้ชมตลอดปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ ยวหลงเปา
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ซี เ หมิ น ติ ง (อิ ส ระอาหารค่ า ตาม
อัธ ยาศั ย)หรื อที่ ค นไทยรู ้ จัก กัน ในนาม สยามสแควร์
แห่ งไทเปเป็ นย่านช็อปปิ้ งของวัยรุ่ นและวัยทางานของ
ไต้ห วัน ยัง เป็ นแหล่ ง ช็ อ ปปิ้ งของนั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ย
เช่ น กัน ในย่า นนี้ เป็ นถนนคนเดิ น โดยแบ่ งโซนเป็ นสี
ต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ าเงิน โดยสังเกต
จากเสาข้า งทางจะมี ก ารระบุ ห มายเลย
และท าสี ไ ว้อ ย่ า งเป็ นระเบี ย บ ร้ า นค้า
แนะนาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่ ง
ราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่
ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE ,
ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่ ง รวมสิ น ค้า

จากนั้น

รุ่ นหายากและราคาถูกมากๆ
เดิ น ทางสู่ ที่ พ กั SAKURA BAY HOTEL
หรื อ เที ยบเท่ า ระดั บ 4 ดาว เมื อ งไทเป
มาตรฐานไต้ หวัน
ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้ วยการแช่ น้าแร่ แบบส่ วนตัวในห้ องพัก
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วันที่ห้า
เช้ า
จากนั้น

เที่ยง

ไทเป ● อุทยานเย๋ หลิว่ ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ● อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ● สนามบินเถาหยวน● กรุงเทพ
(เช้ า/กลางวัน/--)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชม อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิว่ YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็ นแหลม
ยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหิ นแปลกตารู ปร่ างต่างๆ ซึ่ งเกิดจาก
การกัดเซาะของน้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยูท่ ี่ หิ นรู ปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหิ นรู ปเจ้าหญิง หิ นรู ปมังกร
และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดาบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้ าทะเลสี ครามสวยงามแปลกตา

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (SEAFOOD)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น Jiufen Old Street หมู่บา้ นโบราณบนไหล่เขาซึ่ งในอดีตเคยเป็ น
แหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรื อนแบบเก่าเป็ นสิ่ งดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยว
มาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ าชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่ งประดับ
ด้วยโคมไฟสี ต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจานวนมาก
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จากนั้น

น าท่ า นชม อนุ 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 จาลองห้องทางานของท่าน เจี ยง ไค เช็ค ซึ่ ง
ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้ง
เสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่ งนี้ คือ การ
ชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรู ปปั้นสาริ ด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชัว่ โมง

18.00 น.
20.45 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
......................................................................................................

23.30 น.

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลงไฟล์ ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมื อ งจาก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิด
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ ท่องเที่ยวต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่ งอยู่
นอกเหนื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท ฯ (ซึ่ ง ลู ก ค้ า จะต้ อ งยอมรั บ ในเงื่ อ นไขนี้ ใ นกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ สุ ด วิ สั ย ซึ่ ง อาจจะ
ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
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3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมที่เข้ าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว
ตาราง วันเดินทาง ไต้ หวัน ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา อุทยานอาลีซาน
อุทยานเย๋ หลิว่ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR(BR) ECO CLASS
เริ่มเดินทาง

15 เม.ย.63
17 เม.ย.63
29 พ.ค.63
12 มิ.ย.63
26 มิ.ย.63

กลับจากเดินทาง จานวน

19 เม.ย.63
21 เม.ย.63
02 มิ.ย.63
16 มิ.ย.63
30 มิ.ย.63

จอยแลนด์

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

25

19,900

19,900

18,900

5,000

15,900

25

18,900

18,900

17,900

5,000

14,900

25

19,900

19,900

18,900

5,000

15,900

25

19,900

19,900

18,900

5,000

15,900

25

19,900

19,900

18,900

5,000

15,900

(ราคาไม่ รวมตั๋ว)

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 3,500 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ ว**

อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่ องบินไป -กลับพร้ อมคณะ อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋วไม่ สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผู้
กาหนด
✓ ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน(ห้ องพักแบบ 2 ท่ าน และ 3 ท่ าน) หากมาไม่ ครบคู่หรื อต้ องการพักเดี่ยวท่ านสามารถชาระ
ค่ าบริการเพิม่ เติมได้ โดยทาการจองและชาระเงินก่ อนการเดินทางเท่ านั้น

BT-TPE01_BR_FEB-JUN20

✓
✓
✓
✓
✓
✓

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชและยานพาหนะ รับ–ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
✓ ค่ าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 30กก./ท่ าน และ ถือขึน้ เครื่ องได้ ท่านละ 7 กก./1ใบ

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย
 ค่ าวีซ่าเดินทางเข้ าประเทศไต้ หวันสาหรับชาวต่ างชาติ (PASSPORTไทยได้ รับการยกเว้ นการทาวีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวัน)
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถใน อัตรา 1200 NTD/ทริป/ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
 **ขณะนีน้ ักท่ องเที่ยวชาวไทยได้ รับการยกเว้ นการทาวีซ่าหากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าเข้ าออกปกติ
ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีกท่ านละ 1,700 บาท หรื อมากกว่ าตามที่สถานฑูตกาหนด (ไม่ รวมค่ าบริการ) **

 กรุณาอ่ านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ างๆ ก่ อนทาการจองและชาระเงินค่ ะ
เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
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• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 30 วัน)
• กรุณาชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ มีราคา ต่ากว่ า 10,000 บาท
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 30 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่ อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด เทศ
กาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้ังหมดโดยไม่ 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 องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ 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 องจากสายการบินอาจมี การปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
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• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทา
พาสปอร์ ตเล่ มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
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➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่ อได้
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

