ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่
ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (CI)
ซุปตาร์… ทะลุมาเลย อิอิ
กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563

โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน
แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring
ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง
วันที่ 04 - 07 กุมภาพันธ์ 2563 * ปิดกรุ๊ป *
วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2563* ปิดกรุ๊ป *
( วันมาฆบูชา )
วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 * ปิดกรุ๊ป *

ราคาผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง
(ไม่มีราคาเด็ก)
15,888.-

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)
4,500

16,888.-

4,500

15,888.-

4,500

วันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 * ปิดกรุ๊ป *

15,888.-

4,500

วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 * ปิดกรุ๊ป *

15,888.-

4,500

วันที่ 04 - 07 มีนาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 08 - 11 มีนาคม 2563 * ปิดกรุ๊ป *

15,888.-

4,500

วันที่ 11 - 14 มีนาคม 2563 * ปิดกรุ๊ป *

15,888.-

4,500

วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2563 * ปิดกรุ๊ป *

15,888.-

4,500

วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2563 * ปิดกรุ๊ป *

15,888.-

4,500

วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2563 * ปิดกรุ๊ป *

14,888.-

4,500

วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2563 * ปิดกรุ๊ป *

15,888.-

4,500

วันที่ 20 - 23 เมษายน 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 05 - 08 พฤษภาคม 2563
(วันวิสาขบูชา)

15,888.-

4,500

วันที่ 08 - 11 พฤษภาคม 2563* ปิดกรุ๊ป *

15,888.-

4,500

วันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 29 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 04 - 07 มิถุนายน 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 08 - 11 มิถุนายน 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 02 - 05 กรกฎาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 09 - 12 กรกฎาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2563
(วันเฉลิมพรชนมพรรษารัชกาลที่10)

15,888.-

4,500

วันที่ 30 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 04 – 07 สิงหาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 06 - 09 สิงหาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2563
(วันแม่แห่งชาติ)

15,888.-

4,500

วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 03 - 06 กันยายน 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 07 - 10 กันยายน 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 17 - 20 กันยายน 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 29 กันยายน - 02 ตุลาคม 2563

15,888.-

4,500

วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2563

16,888.-

4,500

วันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2563

16,888.-

4,500

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NT/ทริป/ต่อท่าน
ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
วันแรก
05.30 น.
08.30 น.
13.10 น.

บ่าย

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
เมืองเจียอี้-ตลาดเจียเอี้ย
สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาท์เตอร์ S สาย
การบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ
[สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืน
มีโทษจับปรับได้]
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (รวม
น้ำหนักกระเป๋า 30 Kg) เที่ยวบินที่ CI838 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำ
ท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
** หมายเหตุ กรุ๊ปที่ออกเดินทาง ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป ไฟลท์บินขาไป
เวลาบินจะเป็น 08.05 – 11.25 น. **
**กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บินคอนเฟิร์มกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**
บริการอาหารเที่ยงแบบกล่อง Bubble Milk + Cake (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง เหวินฮว่าลู่ ไนท์มาร์เก็ต หรือ ตลาดกลางคืนเจียอี้ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตลาดกลางคืนเจียอี้ …. เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
โรงแรม Ali Mountain Oriental Prael International Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

เมืองเจียอี-้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ อ าลี ซ าน ในเขต
เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่
สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานที่มีความ
สวยงามมาก นําท่านเปลี่ยน บรรยากาศ นั่งรถไฟโบราณ
ซึ่งทางรถไฟของอาลีซานถือได้ว่ าเป็นทางรถไฟโบราณที่
ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวยที่สุดในโลก ให้
ท่านได้ดมื่ ดํากับธรรมชาติของต้นสนสูงชัน ทีม่ ีอายุกว่าพัน
ปี ชมซากต้นไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่ง
เป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองข้างทาง
หมายเหตุ : ช่วงกลางเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุก
ปี เป็นฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามพร้อมถ่ายรูปดอกซากุระทีบานสะพรังรอต้อนรับท่าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง (Wolong Tea) ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะ
นิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและ
อากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่ มีรสชาติดีกลมกล่อม และ
พัน ธุ์ช าของที่ น ี่ ย ั งเป็ น พัน ธุ์ช าที่ นำมาปลู กในประเทศไทยทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย อิสระชิมชาและเลือกซื้อเป็นของ
ฝากตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน
เป็น เมืองใหญ่อัน ดับ ที่ 3 ของมณฑลไต้ห วัน (ใช้เ วลาเดิน ทาง
ประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
นำท่ า นเดิ น ทางสู ่ ตลาดกลางคื น ฟ่ ง เจี ่ ย (Feng Chia Night
Market) ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น และของกิน
ต่างๆ ทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้
มากมาย มีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับทุกวัย เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
โรงแรม CU Hotel หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่ำ
ที่พัก
วันที่สาม
เช้า

ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-หนานโถว-ไทเป-ตึกไทเป 101 -ขนม
พายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านเดินทางสู่ หนานโถว เพื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่
ที่ส ุดในไต้ห วัน ตั้งอยู่ในเมืองหยูช ี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไต้ห วัน ตั้งอยู่ส ูงเหนือกว่า
ระดับน้ำทะเลประมาณ 748 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 5.4 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสูงใหญ่ มี
ความสูงตั้งแต่ 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกิดเป็นวิวทิวเขาที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น
“สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องประกายอย่างสวยงาม เมื่อมองในมุมสู ง
ทางด้านฝั่งตะวันออกมีลักษณะคล้ายกับพระอาทิตย์ และทางด้านตะวันตกจะคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยว โดยมี

เที่ยง
บ่าย

เกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที่มาของชื่อ
ทะเลสาบสุร ิย ัน จัน ทรา นอกจากทิว ทัศน์ธ รรมชาติที่สวยงามแล้ ว
บริเวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายล้อมไปด้วยวัดวาอารามน้อยใหญ่ที่
สวยงามอีกหลายแห่ง สถานที่แห่งนี้จึงนับเป็น แหล่งท่องเที่ยวสุดโร
แมนติกยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและคู่รักชาวไต้หวัน เป็น
อย่างมาก
นำท่ า นเดิ น ทางสู ่ วั ด พระถั ง ซั ม จั ่ ง (Xuanguang Temple)
นมัสการพระอัฐิของพระพุทธเข้าที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป เป็นอีกวัด
หนึ่งที่ต้องมาเยือนหากได้มาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนี้มีรูปปั้น
พระถั ง ซั ม จั ๋ ง ให้ น มั ส การ อี ก ทั ้ ง มี ว ิ ว ทะเลสาบที ่ ส วยงาม และ
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของพระถังซำจั๋ง ภายในวัดมีบรรยาการที่
สวย เงียบสงบ
นำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) นักท่องเที่ยวชาว
ไทยนิยมเรียกว่า วัดกวนอู ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เป็นวัดศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน สถาปัตยกรรมการออกแบบ
ของวิหารและการเลือกใช้สีจะคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกู้กงใน
เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ด้านหน้าทางเข้าวัดจะมีสิงโตหิ นอ่อน 2 ตัว
ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูป
ปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ง
ความซื่อสัตย์ ประชาชนชาวไต้หวันนับถือองค์เทพเจ้ากวนอูเป็นอย่าง
มากเพราะมีความเชื่อว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นภาคหนึ่งขององค์เง็กเซียน
ฮ้องเต้ ที่จุติลงมาโปรดสัตว์ เชื่อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผี
ปีศาจ คลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี (5)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตึกระฟ้าที่สูงที่สุด
ในไต้หวัน และเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2004 ความสูง
จากพื้นดิน 509.2 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของ
ห้องสรรพสินค้าและร้านอาหารต่างๆ โดยมีสินค้ามากมายให้ท่าน
เลือกช้อป ทั้งสินค้าทั่วไป ไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น
Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เ ป ็ น ต ้ น ช ั ้ น 6 - 8 เ ป็ น
ศูนย์กลางห้องคอนโทรลของตึก ชึ้น 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดให้เช่า
ชั้น 85 เป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ ชั้น 88,89,91 เป็นชั้นที่จะเป็น
จุดชมวิว และชั้น 101 จะเป็นออฟฟิสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกนี้
ถูกออกแบบโดยสถาปนิคชาวไต้หวัน คือ ซี วาย ลี โดยรูปแบบของ
อาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์และไสย
ศาสตร์คือเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดินไหว หรือระบบลูกตุ้มแดมเปอร์ อันทันสมัยมีน้ำหนักถึง
660 เมตริกตัน กับการตกแต่งด้วยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง 4 ด้านทุกช่วงชั้นเพื่อขับไล่ภูติผีปิศาจ ตามหลัก
ความเชื่อและคำบอกเล่าของซินแส นอกจากนั้นตึกนี้ยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 1,080 เมตรต่อนาที
ใช้เวลาเดินทางจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 เพียง 37 วินาทีเท่านั้น (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก
เพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD )
นำท่านแวะชิม ขนมพายสับปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมที่ถือได้ว่ามีแหล่งกำเนิดมาจากเกาะ
ไต้หวัน เนื้อแป้งหอมเนยห่อหุ้มแยมสับปะรด รสชาติมีความหวาน และความมันของเนยเล็กน้อย ผสมกับรส
เปรี้ยวของสับปะรด ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมจนเป็นที่นิยม ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ทำให้
ขนมพายสับปะรดเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของเกาะไต้หวัน ไม่ว่าใครที่ได้มาเยือนก็ต้องซื้อเป็นของฝากติดมือกลับบ้าน
นอกจากขนมพายสับปะรดแล้ว ยังมีขนมอีกมากมายให้ เลือกชิม และเลือกซื้อ เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพาย
เผือก เป็นต้น อิสระให้ทุกท่านเดินเลือกซื้อขนม

นำท่านเดินทางสู่ ร้านเครื่องสำอาง (Cosmetics Shop) ชื่อดังของประเทศไต้หวัน หนึ่งในสถานที่ช้อปปิ้งที่
ต้องไปเยือนสักครั้ง เพราะเครื่องสำอางค์ที่ประเทศไต้หวันมีราคาถูกว่าที่ประเทศไทยมาก ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์
ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ เช่น My beauty diary, ZA , Oguma รวมถึงแบรด์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากประเทศ
เกาหลี หรือแม้กระทั้งญี่ปุ่นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica เป็นต้น ซึ่งราคาจะถูกพอๆ กับประเทศที่น ำเข้า
มา และสินค้าบางชิ้นอาจจะราคาถูกกว่าด้วยซ้ำ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
นำท่านเดิน ทางสู่ ตลาดกลางคืน ย่า นซีเ หมิน ติง (Ximending
Night Market) ไนท์มาเก็ตที่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งไฮไลต์ของเมือ ง
ไทเป แหล่งช้อปปิ้งที่มีลักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคล้ายกับ
ย่านสยามสแควร์ของกรุงเทพ ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่ า
วัยรุ่นไต้หวันและนักท่องเที่ยว สินค้าที่นี่จะมีทั้งสินค้าแฟชั่นทั่วไป
และสินค้าแบรนด์เนม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, Nike,
Adidas เป็นต้น มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย รวม
ไปถึงคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต์ ร้านอาหาร และสตรีทฟู้ด สินค้าแฟชั่นเทรน
ใหม่ที่หลากหลาย เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตลาดกลางคืนซีเหมินติง…. เพื่อ
ความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก
โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเท่า
พิเศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการเดินทางด้วยการแช่น้ำแร่ แบบบรรยากาศส่วนตัวภายใน
ห้องพัก
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ศูนย์สร้อยสุขภาพ-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก -MITSUI OUTLET
MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านเดิน ทางสู่ ศูน ย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนย์เครื่องประดับที่ทำจาก
เจอร์เมเนียมเพื่อสุขภาพ ช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดข้อ ไมเกรน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ
และยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย เจอร์เมเนียมถือเป็น
เครื่องประดับล้ำค่าของไต้หวันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี หยกไต้หวัน (หยกตาแมว) และ
ปะการังแดง ที่เป็นของฝากขึ้นชื่อของไต้หวันและเป็นที่นิยมอย่างมากในเอเชีย
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) มีลักษณะเป็นแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรง
แปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หิน
เศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงทั่ว
ทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน (7)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
ตั้งอยู่บนเขา ทัศนียภาพสวยงาม ด้านหลังเป็นภูเขา ด้านหน้า
เป็นวิวทะเลจีหลง แต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วย
ทิวเขา และมองเห็นท้องทะเลอยู่ลิบๆ หมู่บ้านแห่งนี้อดีตเคย
เป็นเหมืองทองคำที่มีชื่อเสีย งตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่ง
ราชวงศ์ชิง โดยตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1890 ได้มีการสำรวจพบแร่
ทองคำ ญี่ปุ่นที่เป็นผู้ครอบครองไต้หวันขณะนั้น ได้เนรมิตให้ที่นี่
เป็นเหมืองทอง โดยใช้แรงงานหลักคือเชลยศึก ซึ่งนำมาซึ่งความ
มั่งคั่งและคึกคักให้กับเมือง แต่เมื่อแร่ทองคำร่อยหรอ จน

ค่ำ
23.20 น.
02.20+1 น.

บริษัทเอกชนของไต้หวันที่มารับช่วงต่อในช่วงปี ค.ศ. 1987 ต้องประสบภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการไปใน
ที่สุด จนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างของญี่ปุ่นอย่างสตูดิโอจิบลิ ได้ใช้เป็นฉากหลังของหนังการ์ตูนที่โด่งดังจน
คว้ารางวัลออสการ์มาครองในปี 2002 กับเรื่อง “SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วย
อาคารโบราณย้อนยุคอันเป็นเสน่ห์หลักของเมืองนี้ ทั้งสองข้างทาง มีสินค้าขายอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของที่
ระลึก อาหารท้องถิ่น ชุดเสื้อผ้ากี่เพ้า ร้านอาหาร เป็นต้น
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์
แบบท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์
การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน ***
นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang
Kai-Shek Memorial Hall) สถานที่ที่ถือได้ว่าเป็น
สัญญลักษณ์ของประเทศอีกแห่งหนึ่ง ตั้งโดดเด่นอยู่
กลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสร้างเพื่อรำลึกและเทิดทูนถึง
อดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผู้นำที่ได้รับความ
เคารพและศรัทธาจากคนไต้ห วัน มาอย่า งยาวนาน
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นลักษณะแบบจีน ตัว
อาคารเป็ น สี ข าว ผนั ง ทำด้ ว ยหิ น อ่ อ นทั ้ ง 4 ด้ า น
หลังคาสีน้ำเงินรูปทรง 8 เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรูปทรง
พีระมิด ออกแบบตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปั กกิ่ง
ประเทศจีน บันไดด้านหน้ามีทั้งหมด 89 ขั้นเท่ากับ
อายุของท่านประธานาธิบดี ภายในอาคารจะมีรูปปั้น
จำลองของท่าน เจียง ไคเช็ค ทำขึ้นมาจากทองสัมฤทธิ์ข นาดใหญ่ในท่านั่งที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของ
ท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายอยู่ตลอดเวลา กำแพงด้านหลังจะมีปรัชญาที่ท่านใช้ในการปกครอง
ประเทศ 3 คำคือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ และไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือ “พิธีเปลี่ยนเวรทหาร”
ซึ่งมีขึ้นทุกๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00 - 16:00 น.
นำท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET MALL แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่เป็น OUTLET MALL ขนาด
ใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่เหล่านักช้อปปิ้งรู้จักกันอยู่แล้ว เช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe,
Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื ่ น ๆ อี ก
มากมายด้วยราคาสินค้าที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป 35% – 70%
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (รวมน้ำหนัก
กระเป๋า 30 Kg) เที่ยวบินที่ CI837 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
** หมายเหตุ กรุ๊ปที่ออกเดินทาง ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป ไฟลท์บินขากลับ
เวลาบินจะเป็น 22.40-01.25+1น. **
**กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บินคอนเฟิร์มกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**
+++++++++++++++++++++++++++++++++

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***

หมายเหตุ !! หากทางสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI) มีการประกาศปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มขึ้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาทัวร์ขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : ตามนโยบายของไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว
ทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ชาอู่หลง, ขนมพายสับปะรด, ร้านเครื่องสำอาง, ศูนย์สร้อยสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้า น
จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม การบริโภคขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าหาก
ลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้าน
รัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน

** ราคาสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการตั๋วเครื่องบิน 9,888 บาท **
ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000.ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

หมายเหตุ:อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง
ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุก
กรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน สามารถ
ให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
6. รวมน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้น้ำหนัก 30 กก./ท่าน และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ
7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไต้หวัน สำหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 1 ,700
บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ (สำหรับพาสปอร์ตไทย
[เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,500 NTD /ท่าน/ทริป) ในส่วนค่าทิปหัวหน้า
ทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
เดินทางขึ้นต่ำ 10 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน :

1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน
20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
2. ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
3. หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
4. หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
5. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้แล้ว
6. หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
7. ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอื่นๆ
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2
หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
หมายเหตุ :
• สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไ ด้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
• กรณีลูกค้าถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะต้องทำวีซ่าก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้
กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิ่ม
สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับ รถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ
มิอาจ
เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจำนวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
18. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและ
ไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM
รายการทัวร์................................................................. วันเดินทาง.....................................................
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) ............................................................... โทร......................................................
จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน

(ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี..............ท่าน)

จำนวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด............ห้อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก)
ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด (ว/ด/ป)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ

กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น

อาหาร

 ไม่ทานเนื้อวัว

 ไม่ทานเนื้อหมู

 ไม่ทานสัตว์ปีก

 ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอื่นๆ ..............................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง
(..............................................................)

