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วันแรก
23.30 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ทางเข้าประตู 7 เคาว์เตอร์ 8 สายการบินไทยไลอ้อน
แอร์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบน
เครื่องบิน

วันที่สอง

สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เมืองไถจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์
มาร์เก็ต
เหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบิ นไทยไลอ้อนแอร์ เที่ ยวบินที่ SL398 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
(ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น เถาหยวน ณ ประเทศไต้ ห วั น หลั ง จากผ่ า นขั้ น ตอนของด่ า นศุ ล กากร พร้ อ มรั บ กระเป๋ า
สัมภาระแล้วนั้น นาคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็นมณฑล
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และได้รับการตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)
บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และน้้าผลไม้
นาทุกท่านลงเรือสาหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็น
ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่สาคัญมากมาย
และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้นนาท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดใน
โลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้ง นาคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพู
ทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน จันทรา นั่นคือ ไข่ต้มใบชา ซึ่งถือเป็นของ
กิน หรือของทานเล่นที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้อง
ลิ้มลอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
จากนั้ นนาท่ านเดินทางต่อสู่ เมืองไถจง เมื องที่ใหญ่ เป็นอัน ดับ3 ของไต้ หวันเป็ นเมืองที่ เป็น ศูนย์กลางทางด้ าน
การศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟาร์มดอกไม้
ขนาด 37 ไร่ ที่ เต็ มไปด้วยดอกไม้ นานาชนิ ดมากกว่า 1,000 สายพัน ธุ์ เช่น ดอกลิล ลี่ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเสจ
และที่นี่ยังเป็นฟาร์มดอกไม้เดียวที่ประสบความสาเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไต้หวัน ซึ่งฟาร์มดอกไม้จง
เซ่อจะมีดอกไม้ และพันธุ์ไม้ต่างๆ สลับหมุนเวียนกันให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี

03.10 น.
08.00 น.
เช้า

เที่ยง
บ่าย
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**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไม้ที่พลิบานในแต่ละเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย
ซึ่งระยะเวลาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง**
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ค่้า
พักที่

นาท่านเพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ที่เมืองไถจง บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยฟ่งเจี๋ย
โดยตลาดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มี ของขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่าง
จุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์ อีกทั้งอาหารท้ องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street
Food มากมายที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย และที่สาคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้นั้น
มีสิน ค้ า แบรนด์ ที่มั ก จะลดราคาได้ อ ย่ างถู กสุ ด ๆ อย่ างเช่ น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่ สุด และมี แ บบให้
เลือกมากที่สุดในไต้หวัน
อิสระอาหารค่้า ณ ตลาดฟ่งเจี๋ย ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
YONGYUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

SL-L09-AZTPE35 TW_MAR19

วันที่สาม
เช้า

ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ตั้นซุย – วัดเทียนหยวน – ตึกไทเป
101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิ นทางสู่ กรุ งไทเป เมื องหลวงประเทศไต้ หวั นเป็ นศู นย์ รวมทางด้ านต่ างๆของไต้ หวั น ทั้ งการศึ กษา การค้ า
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่านแวะชมศูนย์
สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติใน
การป้ อ งกั น รั ง สี ช่ ว ยการไห ลเวี ย นของเลื อ ดในร่ า งกายคนเรา รวมทั้ ง มี ช มหยกไต้ ห วั น และปะการั ง แดง
เครื่องประดั บล้าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ ...น าท่ านเลือกซื้อ ของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิย ม
ของไต้หวันที่ ร้านเหว่ยเก๋อ ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมชื่ อดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ
สดๆ มีรสชาติของแป้งและไส้สับปะรดเข้ากันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก เค้กน้าผึ้ง ของกินเล่นไม่ว่าเด็ก
หรือผู้ใหญ่ก็นิยมซื้ออย่างปอร์ปคอร์นชีส จากนั้นพาทุกท่านไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ให้ทุกท่านได้สัมผัส
รสชาติของอาหารทะเลมากมาย ทั้งหลากหลาย พร้อมทั้งความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ปูอลาสก้ากับกุ้งล๊อบสเตอร์
อาหารปรุงสดสไตล์ญี่ปุ่น กุ้ง ปู หอยนางรม หรือปิ้งย่าง บาร์บีคิว และอีกมากมาย

นาท่านเดินทางไปยัง ตั้นซุ่ย หรือที่รู้จักกันในนามเมืองท่าโรแมนติก ตั้งอยู่ เมืองนิวไทเป เป็นศูนย์กลางของการ
จัดส่งสินค้า และเป็นเขตการค้าสาคัญของไต้หวันทางตอนเหนือ จากนั้นพาทุกท่านไปยัง วัดเทียนหยวน ซึ่งถือ
เป็นวัดที่มีชือเสียงโด่งดังในเรื่องของจุดชมซากุระบาน ของประเทศไต้หวัน ซึ่งหากใครได้ไปเยือนยังวัดแห่งนี้ทุก
ท่ า นจะได้ เ ห็ น ของภาพซากุ ร ะที่ บ านสะพรั่ ง โดยมี ฉ ากหลั ง เป็ น เจดี ย์ ห้ า ชั้ น ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า หาชมไม่ ไ ด้ ง่ า ยๆ ซึ่ ง
ประมาณกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ – มี น าคม ของทุ ก ปี ทุ ก ท่ า นจะสามารถชมดอกซากุ ร ะบานสะพรั่ ง
สวยงามได้ภายในวัดแห่งนี้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆอีกด้วย
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา
จากนั้ น น าท่ า นไปยัง ตึ กไทเป101 ให้ ท่ านได้ ถ่ ายรูป คู่ กับ แลนด์ ม าร์ค ของประเทศไต้ ห วัน ตึ ก ที่ มี ค วามสู ง เป็ น
อัน ดั บ 5 ของโลกในปั จ จุ บั น (อั น ดั บ ในปี 2016) ซึ่ งมี ค วามสู งถึ ง 508 เมตร ซึ่ ง ด้ านล่ า งเป็ น ห้ างสรรพสิ น ค้ า ที่
ร ว บ ร ว ม ร้ า น ค้ า แ บ ร น ด์ ดั ง ร ะ ดั บ โ ล ก ไ ว้ ม า ก ม า ย อ า ทิ เ ช่ 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 เป็น ต้น (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น
89 หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะขึ้นชมวิว กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ โดยค่าตั๋วขึ้นตึกไทเป 101 ชั้น
89 ราคา 600 NTD)
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เช้า

จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ซี เหมิ น ติ ง ไนท์ ม าร์เก็ ต ตั้ ง อยู่ ในเมื อ งไทเป ที่ แ ห่ ง นี้ เปรีย บเสมื อ น สยามแสควร์ใ น
กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์ หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบ
รนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะสาหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้
อปปิ้งกันอย่างจุใจ
อิสระอาหารค่้า ณ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ถนนโบราณจิ่ ว เฟิ่ น – หมู่ บ้ า นโบราณฉื อ เฟิ่ น (แถมฟรี !! โคมขงหมิ ง 1 โคม/2 ท่ า น) – COSMETIC
SHOP – MITSUI OUTLET PARK
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ า นโบราณจิ่ ว เฟิ่ น ที่ ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณไหล่ เขาในเมื อ ง จี ห ลง จิ่ ว เฟิ่ น ปั จ จุ บั น เป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้ า ร้านขาย
ขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่ วเฟิ่นที่หากใครมาเยือนที่แห่งนี้แล้วไม่ควรพลาดอันได้แก่
บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และไอศครีมถั่วตัด และที่แห่งนี้ยังมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนน
โดยเป็นทางลาดชันและเป็นขั้นบันได เพราะแบบนี้จึงทาให้โซนนี้ทุกท่านจะมองเห็นเป็นภาพโรงน้าชาที่เป็น อาคาร
ไม้ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนดังในรูปที่สวยงาม ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องดัง
จาก เรื่อ ง SPIRITED AWAY จากค่ า ย STUDIO GHIBLI พาท่ านมุ่ ง หน้ าสู่ เมื อ งผิ ง ซี หรือ ที่ รู้ กัน ในชื่ อ เส้ น ทาง
รถไฟผิง ซี โดยเมื อ งนี้ มี ชื่ อเสี ยงโด่ง ดัง มาจากภาพยนตร์รัก โรแมนติก เรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE
เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ จึงทาให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟ
สายโรแมนติกของไต้หวันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองผิงซี เป็นหมู่บ้านที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งที่แห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ที่แห่งมีจะ
มีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซี ยว หรือวัน ที่ 15 ของเดือน 1 จากนั้นพาทุ ก
ท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พร้อมทั้งเขียนคาอธิษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค์ (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2
ท่าน) นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารท้องถิ่น หรือขนมชื่อดังไอศครีมถั่วตัด
และร้านขายของที่ระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง
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เที่ยง
บ่าย

ค่้า
พักที่

วันที่ห้า
เช้า
10.45 น.

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสาอางค์รวมถึงพวกยา / น้ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือก
ช้ อ ปกั น อย่ า งเต็ ม ที่ จากนั้ น น าทุ ก ท่ า นช้ อ ปปิ้ ง แบบจั ด เต็ ม ที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ ข องนั ก ช้ อ ป
ทั้ งหลาย โดยที่ ทุ ก ท่ า นสามารถซื้ อ รองเท้ า กระเป๋ า หรือ อื่ น ๆอี ก มากมาย ที่ เป็ น แบรนด์ ย อดฮิ ต ติ ด ตลาด อาทิ
ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ
อิสระอาหารค่้า ณ MITSUI OUTLET PARK ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
EASTERN HOTEL & RESORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการแช่น้าแร่เชื่อว่าถ้า
ได้แช่น้าแร่แล้ว จะท้าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้้าผลไม้)
เหิ รฟ้ าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบิ น ไทยไลอ้ อ นแอร์ เที่ ย วบิ น ที่ SL399 (ไม่ มี บ ริ ก ารอาหารบนเครื่ อ ง) (ใช้
ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)
13.35 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
**************************************
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท้าการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562
01 – 05 มีนาคม 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
03 – 07 มีนาคม 2562
04 – 08 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
10 – 14 มีนาคม 2562
11 – 15 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
17 – 21 มีนาคม 2562
18 – 22 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562

16,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999

16,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999

6,500
5,500
5,500
6,500
5,500
5,500
5,500
6,500
5,500
5,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
6,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
6,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
6,500
5,500
5,500
5,500
5,500

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
9,999
8,999
8,999
9,999
8,999
8,999
8,999
9,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้าน
รัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจ้าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ
จึงอยากเรียนชี้แ จงลู กค้ าทุกท่ านว่า ร้านรัฐบาลทุ ก ร้านจ้าเป็ น ต้อ งรบกวนทุ ก ท่านแวะชม ซื้ อ หรือ ไม่ซื้ อ ขึ้น อยู่ กับ ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี การบังคั บใดๆ ทั้ งสิ้น และถ้าหากลูกค้ าไม่ มีค วามประสงค์จะเข้ าร้านรัฐบาลทุ กเมือง หรือ
หากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็นจ้านวน
เงิน 5,200 NT /ท่าน
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท้าการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และค้านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ ไม่ ช าระเงิ น หรือ ช าระเงิ น ไม่ ค รบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็ ค ของท่ า นถู ก ปฏิ เสธการจ่ า ยเงิ น ไม่ ว่า กรณี ใ ดๆให้ ถื อ ว่ า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวั น เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวั น เวลาดั ง กล่ าวและวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ที่ รัฐ บาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
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1.

กรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ ต้ อ งการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรือ เลื่ อ นการเดิ น ทาง นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ (ผู้ มี ชื่ อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ

2.

กรณี นั กท่ อ งเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ ต้ อ งการขอรับ เงิน ค่ า บริก ารคื น นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ (ผู้ มี ชื่ อ ในเอกสารการจอง) จะต้ อ ง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3
ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้
จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

3.

การเดินทางที่ ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด

4.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวั นเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดั งกล่ าวและวัน หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ที่ รัฐ บาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท

5.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ

1.
2.

ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

3.

ทัวร์นี้เป็น ทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรือ ใช้ บริการตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้ งหมด หรือถู ก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

4.

ทางบริษั ท ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ นทางในกรณี ที่มี นัก ท่ อ งเที่ ย วร่วมเดิ น ทางน้ อ ยกว่า 15 ท่ าน โดยจะแจ้ง ให้ กั บ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ
เดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อัน มี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขา
เข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบ
เหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม

5.

ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับ ผิด ชอบค่ าเสีย หายจากความผิด พลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คา น าหน้ าชื่อ เลขที่ ห นังสื อ
เดินทางและอื่นๆ เพื่ อใช้ ในการจองตั๋ วเครื่ องบิน ในกรณี ที่นั กท่องเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนั งสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา

6.

ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคานึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสาคัญ

7.

ทางบริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ มิ ได้ เกิ ด จาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
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8.

อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

9.

มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
โดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

แต่มีเอกสารลงนาม

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง
1.
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้น ได้ไม่เกิน
10 ชิ้ น โดยแยกใส่ ถุง พลาสติ กใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิด สนิ ท และสามารถนา ออกมาให้ เจ้า หน้ าที่ ต รวจได้ อย่ างสะดวก ณ จุ ด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่าน ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
1.1
สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2.
IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
2.1
แบตเตอรี่สารองสามารถน าใส่ ก ระเป๋ าติ ด ตั วถื อ ขึ้ น เครื่ อ งบิ น ได้ ในจ านวนและปริม าณที่ จ ากั ด ได้ แ ก่ แ บตเตอรี่
สารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
2.2
แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ
2 ก้อน
2.3
แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้นเครื่องในทุกกรณี
3.
ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
****************************************

