วันที่หนึ่ง
23.00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซึ่ง
จะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับ
บัตรที่นัง่ บนเครื่องบิน
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง –
COSMETIC SHOP – ฟ่ งเจีย๋ ไนท์มาร์เก็ต
02.15 น. เหิรฟ้ าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกูต๊ เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหาร
บนเครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมงโดยประมาณ)
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร
พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนั้น
(สายการบิน นกสกู๊ตจะมี การปรับเปลี่ยนเวลาการเดิน ทาง ตามตารางของสายการบิน ดัง นั้น
โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

เช้า

เที่ยง

นาคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็ น
มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และได้รบั การตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan
(แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)
บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และน้ าผลไม้
นาทุ กท่ านลงเรื อสาหรับ คณะเพื่อ ล่อ งทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ งสถานที่
ท่องเที่ ยวที่ โด่งดัง และเป็ นที่ นิยมในหมู่นักท่องเที่ ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริ เวณ
รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ มีจุดท่องเที่ยวที่สาคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ ยังมีความยาวถึง
33 กิ โลเมตร จากนั้ น นาท่ านล่องเรื อชมบรรยากาศและชมเกาะที่ เล็ กที่ สุดในโลก ณ
ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งนาคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่ วัดพระถังซัมจั ๋ง ที่อนั เชิญ
มาจากชมพูทวีป รวมถึ งของกิ นที่ พลาดไม่ได้เมื่ อ
ใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา นั น่ คื อ
ไข่ตม้ ใบชา ซึ่ งถื อเป็ นของกิน หรือของทานเล่นที่
เป็ นที่ นิ ยมในหมู่ นั กท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเยื อ นยั ง
ทะเลสาบสุริยนั จันทรา ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ตอ้ งลิ้ ม
ลอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ ต์)

บ่าย

คา่
พักที่
วันที่สาม
เช้า

จากนั้นนาทุกท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้า
แห่งปั ญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั อยู่
ด้านหน้าของวัด ซึ่งมีมลู ค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไถจง เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ3 ของไต้หวันเป็ นเมืองที่เป็ น
ศู น ย์ก ลางทางด้า นการศึ ก ษา เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมตามพุ ท ธศาสนา แวะร้า น
COSMETIC ที่มีเครื่องสาอางค์รวมถึงพวกยา / น้ ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุก
ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ นาท่านเพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่ งเจี๋ย ไนท์มาร์
เก็ต ตั้งอยู่ที่เมืองไถจง บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยฟ่ งเจี๋ย โดยตลาดแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็ นตลาด
กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะ
เป็ น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์ อีกทั้งอาหารท้องถิ่ น หรืออาหารนานาชาติ
แบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนั ดท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้ มรสของความอร่อย และที่
ส าคัญ และพิ เ ศษสุ ด ๆ ตลาดแห่ ง นี้ นั้ น มี สิ น ค้า แบรนด์ที่ มัก จะลดราคาได้อ ย่า งถู ก สุ ด ๆ
อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้เลือกมากที่สุดในไต้หวัน
อิสระอาหารค ่า ณ ตลาดฟ่ งเจีย๋ ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
TALMUD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูป
คู่ตกึ ไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้ง
การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนื อของประเทศ มี
ประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่ า นแวะชมศูน ย์ สร้อ ยสุ ข ภาพ(เจอมาเนี่ ยม) ที่ เ ป็ น
เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้งั แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้ องกันรังสี
ช่วยการไหลเวียนของเลื อดในร่า งกายคนเรา รวมทั้ง มี ชมหยกไต้ห วัน และปะการังแดง

เที่ยง

เครื่ อ งประดับ ล้ า ค่า ของชาวไต้ห วัน ตั้ง แต่ โ บราณ ...นาท่ า นเลื อ กซื้ อของฝาก ขนมพาย
สับปะรด ขนมยอดนิ ยมของไต้หวันที่ ร้านเหว่ยเก๋อ ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่
ว่าจะเป็ นขนมชื่อดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ
สดๆ มีรสชาติของแป้ งและไส้สบั ปะรดเข้ากันได้
อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก เค้กน้ าผึ้ ง ของ
กินเล่นไม่วา่ เด็กหรือผูใ้ หญ่ก็นิยมซื้ ออย่างปอร์ป
คอร์นชีส จากนั้ นนาทุกท่านชม อนุ สรณ์สถาน
เจี ย งไคเช็ ค ที่ ส ร้ า งขึ้ นเพื่ อ ร าลึ ก ถึ ง อดี ต
ประธานาธิ บ ดี เ จี ย งไคเช็ ค ซึ่ ง ใช้เ วลาในการ
สร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่าน
สามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สาคัญที่ หาดูได้ยากภายในอนุ สรณ์สถาน
โดยภายในจะมีรูปปั้ นทาจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั ง่ ขนาดใหญ่ที่มี
ใบหน้ายิ้ มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้ าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่กาแพงด้านในหลังจะ
มีขอ้ ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย
และวิ ท ยาศาสตร์ โซนที่ ช้ัน ล่ า งของอนุ ส รณ์ ส ถานจะเป็ นห้อ งจัด แสดงประวัติ ข องอดี ต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงภาพถ่าย และอีก
หนึ่ งพิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้ คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชัว่ โมง ตั้งแต่
เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสีย่ วหลงเปา
และน าท่ า นเก็ บ ภาพประทั บ ใจกับ ตึ ก ไทเป
101 ตึ กที่ มีความสูง เป็ นอันดับ 5 ของโลกใน
ปั จ จุ บัน (อันดับ ในปี 2016) ซึ่ ง มี ค วามสู ง ถึ ง
508 เมตร จากนั้นนาท่านสนุ กสนานกับการช้
อปปิ้ งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็ นตลาด
กลางคื น ที่ ถื อ ว่ า ใหญ่ ที่ สุ ด ในกรุ ง ไทเป และมี
ชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย โดยตลาดแห่งนี้ ท่านสามารถเลือกซื้ อของกิน ของฝาก เสื้ อผ้า ร้องเท้า
เครื่องสาอางค์ กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความที่ตลาดแห่งนี้ เดินทางสะดวก อยู่
ใกล้รถไฟฟ้ า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั้นใต้
ดิน หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุกท่านไม่ควรพลาดยังที่
แห่งนี้ เมื่อมาเยือน ได้แก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึ่งที่ไต้หวันราคาถูกกว่าที่ขายในไทยบ้าน

คา่
พักที่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เราอีกด้วย อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็ นต้นกาเนิ ดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได้ นอกจากยังมีชานม
ไข่มุก เต้าหูเ้ หม็น หรือพวกของทอดต่างๆ
อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกรับประทาน
ตามอัธยาศัย
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ผิงซี – หมู่บา้ นโบราณฉือเฟิ่ น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา –
ย่านซีเหมินติง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองผิงซี หรือที่รูก้ นั ในชื่อเส้นทางรถไฟผิ งซี โดยเมืองนี้ มีชื่อเสียงโด่งดัง
มาจากภาพยนตร์รกั โรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่ องจากสถานที่
แห่งนี้ เป็ นหนึ่ งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ จึง ทาให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในเส้นทาง
รถไฟสายโรแมนติกของไต้หวันเลยทีเดียว และอีกหนึ่ งสถานที่ที่อยูใ่ นเส้นทางรถไฟผิงซี คือ
หมู่บา้ นโบราณฉือเฟิ่ น เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ตั้งอยูใ่ นพื้ นที่ของเมืองผิงซี เป็ นหมู่บา้ นที่มีทาง
รถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้ น ถือว่าเป็ นหมู่บา้ นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งที่แห่งนี้ ยังขึ้ น
ชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ที่แห่งมีจะมีการจัดเทศกาล
PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันที่ 15 ของเดือน 1 จากนั้นพาทุก
ท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พร้อมทั้งเขียนคาอธิ ษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค์ (รายการ
ทัวร์น้ ีรวมค่าโคมขงหมิง โดยแบ่งเป็ น 4 ท่านต่อ 1 โคม) นอกจากนี้ ทุกท่านยังสามารถ
เดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารท้องถิ่น หรือขนมชื่อดังไอศครีมถัว่ ตัด และร้านขาย
ของที่ระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิ่ว
เฟิ่ น ที่ต้งั อยูบ่ ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่ น ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นถนน
คนเดิ นเก่ า แก่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในไต้ห วัน เพลิ ดเพลิ น กับ บรรยากาศแบบดั้ง เดิ ม ของร้า นค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต
อิ ส ระอาหารกลางวั น ตามอั ธ ยาศั ย ณ หมู่ บ ้า นโบราณจิ่ ว เฟิ่ น ให้ท่ า นได้เ ลื อ ก
รับประทานตามอัธยาศัย
นาทุกท่านไปยัง วัดหลงซาน เป็ นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่งนี้ มีอายุ
ราวๆเกือบ 300 ปี ส่วนใหญ่ผูค้ นมักจะมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่สาคัญเรื่องความ
รัก เชื่อกันว่าใครที่ไม่ประสบความสาเร็จเรื่องความรัก ให้มาขอพรที่วดั แห่งนี้ แล้วความรัก
จะกลับมาดีขนึ้ นาท่านแวะ ร้านนาฬิกา ให้ท่านได้เลือกชมนาฬิกายี่หอ้ ยอดนิ ยมจากทัว่ โลก
มากมาย จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้

คา่
พักที่
วันที่หา้
เช้า
09.40 น.
12.15 น.

เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ ที่ทนั สมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน
ภายในตลาดมี ข องมากมายๆ โดยเฉพาะสิ น ค้า แฟชั ่น เสื้ อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า
เครื่องสาอางค์ หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อพั เดทแฟชัน่ เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็ นของที่มีแบ
รนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้วา่ มีราคาที่ถูกเหมาะสาหรับนักช้
อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ
อิสระอาหารค ่า ณ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ าผลไม้)
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกูต๊ เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการ อาหารบน
เครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมงโดยประมาณ)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

(สายการบินนกสกูต๊ จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
03 – 07 กรกฎาคม 2561
10 – 14 กรกฎาคม 2561
17 – 21 กรกฎาคม 2561
เปิ ดพีเรียดใหม่
24 – 28 กรกฎาคม 2561
เปิ ดเพิ่มบัส 2

ผูใ้ หญ่ , เด็ก
ห้องละ
2-3 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน

XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (06.20 – 09.20)
XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (06.20 – 09.20)
XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (06.20 – 09.20)

12,987
12,987
12,987

4,000
4,000
4,000

6,900
6,900
6,900

ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากล ับ XW181 (06.20 – 09.20)

13,987

4,500

7,900

ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากล ับ XW181 (09.40 – 12.40)

15,987

4,500

7,900

รายละเอียดเที่ยวบิน
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

25 – 29 กรกฎาคม 2561
เปิ ดเพิ่มบัส 2
27 – 31 กรกฎาคม 2561
เปิ ดพีเรียดใหม่
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2561
เปิ ดพีเรียดใหม่
01 - 05 สิงหาคม 2561
เปิ ดพีเรียดใหม่
03 - 07 สิงหาคม 2561
04 – 08 สิงหาคม 2561
07 – 11 สิงหาคม 2561
09 – 13 สิงหาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
เปิ ดพีเรียดใหม่
15 – 19 สิงหาคม 2561
เปิ ดพีเรียดใหม่
16 – 20 สิงหาคม 2561
เปิ ดพีเรียดใหม่
17 – 21 สิงหาคม 2561
18 – 22 สิงหาคม 2561
21 – 25 สิงหาคม 2561
25 – 29 สิงหาคม 2561
01 – 05 กันยายน 2561
08 – 12 กันยายน 2561
11 – 15 กันยายน 2561
15 – 19 กันยายน 2561
18 – 22 กันยายน 2561
25 – 29 กันยายน 2561

ขาไป XW182 (00.20 – 05.10)
ขากล ับ XW181 (06.20 – 09.20)

15,987

4,500

7,900

ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากล ับ XW181 (09.40 – 12.40)

11,987

4,000

6,900

ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากล ับ XW181 (09.40 – 12.40)

11,987

4,000

6,900

ขาไป XW182 (00.20 – 05.10)
ขากล ับ XW181 (06.20 – 09.20)

12,987

4,000

6,900

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (09.40 – 12.40)
XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (06.20 – 09.20)
XW182 (00.20 – 05.10)
XW181 (09.40 – 12.40)
XW182 (00.20 – 05.10)
XW181 (06.20 – 09.20)

12,987
12,987
15,987
15,987

4,000
4,000
4,500
4,500

6,900
6,900
7,900
7,900

ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากล ับ XW181 (09.40 – 12.40)

11,987

4,000

6,900

ขาไป XW182 (00.20 – 05.10)
ขากล ับ XW181 (09.40 – 12.40

11,987

4,000

6,900

ขาไป XW182 (00.20 – 05.10)
ขากล ับ XW181 (06.20 – 09.20)

12,987

4,000

6,900

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

12,987
12,987
12,987
12,987
12,987
12,987
12,987
12,987
12,987

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (09.40 – 12.40)
XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (06.20 – 09.20)
XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (09.40 – 12.40)
XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (09.40 – 12.40)
XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (09.40 – 12.40)
XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (06.20 – 09.20)
XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (09.40 – 12.40)
XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (06.20 – 09.20)
XW182 (02.15 – 07.05)
XW181 (06.20 – 09.20)

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้า
พื้ นเมื อง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ ยม, ปะการังสีแดง ซึ่ งจาเป็ นต้องระบุ ไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ ับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่าน
เป็ นจานวนเงิน 5,200 NT /ท่าน
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม และ
คานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 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
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่ าอิ น เตอร์เน็ ต ค่า ซักรี ด มิ นิบาร์ในห้อ ง รวมถึ ง ค่า อาหารและเครื่ องดื่ ม ที่ สัง่ เพิ่ มนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั ก ท่ อ งเที่ ยวต้อ งชาระเงิ น ค่า บริ ก ารส่ ว นที่ เ หลื อ ทั้ง หมดก่ อ นวัน เดิ นทางอย่า งน้อย 30 วัน กรณี
นั กท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นัก ท่ องเที่ ยวต้องการขอยกเลิ ก การเดิ นทาง หรื อเลื่ อนการเดิ นทาง นั ก ท่ องเที่ ยว(ผู ม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่ านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับ
เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 46 วันขึ้ นไป คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางภายใน 31-45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว

2.3 ยกเลิ กก่อ นวันเดิ นทางภายใน 30 วัน ไม่ คืนเงิ นค่า บริ ก ารที่ ชาระแล้วทั้ง หมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัว ร์นี้เป็ นทัว ร์แ บบเหมา หากท่ า นไม่ไ ด้ร่ ว มเดิ นทางหรื อใช้บ ริ ก ารตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นรายการไม่ว่า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมด หรื อ ถู ก ปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คืนเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นั กท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่
ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุก
ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิ วัติ อุ บั ติ เ หตุ ความเจ็ บ ป่ วย ความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายของสั ม ภาระ ความล่ า ช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น

7. อัตราค่าบริก ารนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษั ทเสนอราคา

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติ ดตัวขึ้ นเครื่ องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด สนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
1.1 สิ่ ง ของที่ มี ลัก ษณะคล้า ยกับ อาวุ ธ เช่ น กรรไกรตัด เล็ บ มี ด พก แหนบ อุ ป กรณ์ กี ฬ าฯ
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
2.1 แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด
ได้แก่แบตเตอรี่สารองที่มี ความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh
สามารถนาขึ้ นเครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
2.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถ
นาขึ้ นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
2.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องใน
ทุกกรณี
3. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
****************************************

