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วันแรก
04.30 น.
07.25 น.
11.55 น.
เที่ ยง
บ่าย

คา่

วันที่ สอง
เช้า

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – (อาบน้าแร่ธรรมชาติ ภายในห้อง)
คณะพร้อม ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 634
เดินทางถึง สนามบิ นเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่ านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทาง
ศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พระกระโดดกาแพง+ ขาปูยกั ษ์
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองที่ข้นึ ชื่อว่ามีอากาศทีบ่ ริสทุ ธิที์ ส่ ดุ
ของไต้หวัน เนื่องจากเป็ นเมืองทีอ่ ยู่ในหุบเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแปดทิศ และยังเป็ นเมืองทีม่ แี หล่ง
น้ าแร่ทด่ี ที ส่ี ดุ ของไต้หวันอีกด้วย
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเที ยบเท่ า 4 ดาว
www.taii.com.tw/en/room.php
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับประทานอาหารคา่ เชิ ญท่ านผ่อนคลายความเหนื่ อยล้าโดย การแช่น้าแร่ธรรมชาติ (ใน
ห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้าแร่นี้จะช่ วยบารุงสุขภาพ ทาให้ระบบโลหิ ตหมุนเวียนดีขึ้น ทา
ให้ผิวพรรณเปล่งปลังสวยงาม
่
***
หมายเหตุ : กรุณาจัดกระเป๋าสารองใบเล็ก สาหรับการเข้าพัก 1 คืน ที อ่ าหลีซนั พร้อมเตรียมผ้าขน
หนุผืนใหญ่และอุปกรณ์ กนั หนาวให้พร้อม ส่วนกระเป๋าหลักเก็บไว้บนรถโค้ช เนื อ่ งจากโรงแรมบน
อาหลีซนั ไม่มีลิฟท์บริ การ
ผูหลี่ – ศาลเจ้ ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา (วัดพระถังซาจั ๋ง) – ชิ มชาอู่หลง - เจี ยอี๋ –
อุทยานอาหลีซนั (เดิ นชมป่ าสน 2,000 ปี )
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน กราบไหว้สงิ่ ศักดิสิ์ ทธิที์ ่ วัดกวนอู ศาลเจ้าขงจือ้ เทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ง
ความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน2ตัว ซึ่งตัง้ อยู่หน้ าวัดมีมูลค่าตัว ละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน นาท่า น
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา เพือ่ ชมความสวยงามของทะเลสาบทีโ่ อบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม
และนาท่านชม วัดพระถังซัมจั ๋ง เพือ่ นมัสการพระอัฐขิ องพระถังซัมจั ๋ง จากนัน้ นาท่านไป ชิ มชาอูหลง ซึง่
ชาอูหลงนัน้ มีต้นกาเนิดอยู่ท่ไี ต้หวัน โดยเฉพาะจังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็ นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดที ่สี ุด
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เที่ ยง
บ่าย

คา่

วันที่ สาม
04:30น.

เช้า

เที่ ยง
บ่าย

ท่านจะได้ชมิ ชาอูหลงเกรดเอที่ต้อ งปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน้ า ทะเล
2,000 เมตรขึน้ ไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร EINHAN HOTEL
นาท่านสู่ อุทยานอาหลีซนั (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัวโมงครึ
่
่ง) เป็ นสถานที่ท่องเที่ย วที่ม ี
ชื่อเสียงที่สดุ ของเกาะไต้หวัน ตัง้ แต่สมัยทีญ
่ ่ปี นยั
ุ่ งปกครองอยู่ มีทงั ้ นักเขียนและศิลปิ นมากมายมาหาแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทีน่ ่ีเนื่องจากมีธรรมชาติทส่ี มบูรณ์ ทัง้ ป่ าไม้ เทือกเขา ลาเนาไพร สมบูรณ์จน
หาที่อ่นื เปรียบไม่ได้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครัง้ หนึ่งในชีวติ ต้องมาเยือน เดินชมป่ าสน 2,000 ปี ทวิ สนตัง้
เรียงตระหง่าน พริว้ ตามลมอย่างเป็ นธรรมชาติทส่ี วยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพไว้ในความ
ทรงจาอย่างหาทีเ่ ปรียบไม่ได้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หัวซิ นหยวน
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั WUN-SUN HOTEL หรือเที ยบเท่ า
http://www.xn--rht54sl46a2kk.tw
อุท ยานอาหลี ซัน – นั ง่ รถไฟโบราณ (ชมพระอาทิ ตย์ขึ้ น) – ไทจง – นั ง่ รถไฟหัวจรวดไปไทเป
– ไทเป – นัง่ รถไฟ MRT– แหล่งช้อปปิ้ งซีเหมิ นติ ง
นาทุกท่าน นัง่ รถไฟโบราณ ซึ่งเป็ นรถไฟเล็กโบราณทีญ
่ ่ปี นทิ
ุ่ ้งเป็ นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็ นรถไฟ
เล็กที่ในปั จจุบนั ยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึน้ ไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซนั ชม
ความงดงามของพระอาทิตย์ขน้ึ จากขอบฟ้ าหลังเทือกเขาทีส่ ูงทีส่ ดุ ในไต้หวัน (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) (อวี้
ซัน: 玉山) มีววิ ทิวทัศน์เป็ นทะเลหมอกและขุนเขาทีต่ งั ้ เป็ นปราการทางธรรมชาติท่งี ดงามเหมือนอยู่ บน
พืน้ แห่งสรวงสวรรค์จากนัน้ เดินทางกลับโรงแรมทีพ่ กั
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หัวซิ นหยวน
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ไทจง เพื่อนัง่ รถไฟหัวจรวด จากสถานีไทจงถึงสถานีไทเป สัมผัสความเร็วกว่า
250 กิโลเมตร ต่อชัวโมงน
่
าท่านเดินทางสูเ่ มืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ตงหยวน
นาทุกท่าน นัง่ รถไฟMRTไปอิสระช็อปปิ้ งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้ อปปิ้ งซี เหมิ นติ ง เปรียบเสมือน
สยามสแควร์ในกรุงเทพฯ เป็ น แหล่งศู นย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัย รุ่นไต้หวัน มีร้านค้า ของฝาก
กิ๊ฟ ช็ อ ปสไตล์ว ัย รุ่ น มากมายโดยเฉพาะรองเท้ ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ที่ก าลัง ได้ ร ับ ความนิย มที่
เมืองไทยขณะนี้ เป็ นรองเท้าสัญชาติญป่ี นที
ุ่ ไ่ ต้หวันขายถูกทีส่ ดุ ในโลก เป็ นสิง่ ทีพ่ ลาดไม่ได้สาหรับทุกคนที่
เดินทางมาถึงไต้หวัน
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์สุกี้ชาบู ชาบู+เบียร์ไม่อนั ้
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเที ยบเท่ า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw
หมายเหตุ : กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก เพือ่ ความสะดวกในการขึ้นรถไฟ สาหรับการเข้าพัก 1 คืน
ที ฮ่ วั เหลียน ส่วนกระเป๋าหลักฝากไว้ทีโ่ รงแรม

วันที่ สี่

ไทเป – อุทยานเย๋หลิ ว – พิ พิธภัณฑ์แห่ งชาติ ก้ กู ง –ศูนย์ปะการังแดง – นัง่ รถไฟด่ วน (ไทเป-ฮัว
เหลียน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ ว อุทยานแห่งนี้ตงั ้ อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพืน้ ที่
เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครัง้ ทีเ่ กาะไต้หวันเริม่ ดันตัวจากใต้ทะเลขึน้ สูผ่ วิ น้ าเมือ่ ครัง้ หลายล้านปี ทแ่ี ล้ว
การเซาะกร่อนของน้ าทะเล และลมทะเล ทาให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่ าตื่นตาทีเดียว
โดยเฉพาะหิน รูปเศี ยรพระราชิ นีอลิ ซเบธ ซึ่งมีช่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
ซึ่งนักท่ องเที่ยวที่เดินทางไป
แล้วจะต้องไปถ่ายรูปคูก่ บั สิง่ นี้ ทีน่ ่ยี งั มีรา้ นค้าต่างๆมากมายทีข่ ายของแห้งทีม่ าจากทะเลให้ท่านได้เลือกซือ้
เลือกชิมได้อย่างจุใจ หลังจากนัน้ นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ ก้กู ง พิพธิ ภัณฑ์ทแ่ี สนงดงามแห่งนี้เป็ น
สถานทีเ่ ก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิน้ มีความเป็ นมาทางประวัตศิ าสตร์ยอ้ นหลัง
ไปถึง 5,000 ปี พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติซง่ึ เป็ นทีร่ จู้ กั กันว่าเป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลกแห่งนี้
ตัง้ อยู่ทช่ี านกรุงไทเปและเป็ นสถานทีเ่ ก็บสมบัตแิ ละวัตถุโบราณของจีนทีม่ ชี ่อื เสียงของโลกทีป่ ระเมินมูลค่า
มิได้กว่า 620,000 ชิน้ จากพระราชวงศ์จนี ทุกราชวงศ์รวมทัง้ ยุคทองทัง้ 5 แห่งประวัตศิ าสตร์จนี พิพธิ ภัณฑ์
แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนทีม่ มี ลู ค่ามหาศาลมากทีส่ ดุ และยิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุท่ี
เก็บรวบรวมไว้มจี านวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุทม่ี อี ยู่เป็ น
จานวนมาก แต่วตั ถุโบราณชิน้ เอกทีม่ ชี ่อื เสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสี
น้ าตาลเหมือนหมูสามชัน้ จะมีให้ชมตลอดปี จากนัน้ พาท่านชมอัญมณีทล่ี ้าค่ามากๆ ของชาวไต้หวัน ศูนย์
ปะการังแดง เป็ นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ท่สี ุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็ นอัญมณีชนั ้ สูงและเป็ นที่
แพร่หลายของชาวไต้หวัน ซึ่งมีอยู่มากทีส่ ุด เกาะโอกินาว่า ของญี่ปุ่น และชายฝั ง่ แถบประเทศอิตาลีแ่ ละ
โครเอเซียเท่านัน้ ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบว่า เริม่ มีการนามา
ทาเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์ชงิ ในอดีตเป็ นเครื่องประดับสาหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชัน้ สูง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้หวัน
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นาท่ านเดินทาง นั ง่ รถไฟด่ วนสู่ เมื องฮวาเหลี ย น (ใช้ เวลาเดิ นทาง 3 ชัว่ โมง) หรือ เมือ งหลวงฝั ง่
ตะวันออกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ช่นื ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์สลัด + สเต็กจานร้อน
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั AZURE HOTEL หรือเที ยบเท่ า 4 ดาว
http://www.azurehotel.com.tw/
ฮัวเหลียน – อุทยานแห่ งชาติ ทาโรโกะ (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) – พิ พิธภัณฑ์หยกและหิ นอ่อน –
โรงงานขนมโมจิ – นัง่ รถไฟด่วน (ไทเป-ฮัวเหลียน) – ซื่อหลิ นไนท์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ ทาโรโกะ (การเข้าชมอุทยานขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ หากเกิดฝนตก
หนักหรือทัศนวิสยั ไม่เอื้อต่อการท่องเทีย่ วทางอุทยานจะปิ ดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า) เป็ นอุทยานที่
ใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของไต้หวัน คาว่ าทาโรโกะ มาจากภาษาของชาวพื้นเมือง มีความห มายว่า ภู เขาที่
ยิ่งใหญ่ ได้ร ับการยอมรับว่ าเป็ นสถานที่ท่มี ที ัศนีย ภาพของภู เขาและแก่ งหินอ่ อ นที่ส วยงามและเป็ น
เอกลักษณ์ ทัศนียภาพเป็ นหน้าผาสูงชัน ประกอบด้วยช่องเขา หุบเขาลึก มีลาธาร และน้ าตก ก้อนหินทีถ่ ูก
น้ าในลาธารกัดกร่อนจนกลมมน มีลกั ษณะสวยงามดุจภาพวาด จุดชมวิวทีน่ ่ าประทับใจในเขตอุทยานได้แก่
หน้าผาโพรงนกนางแอ่น สะพานซือมู่ น้ าตกชางชุน และทาโรโกะ จอร์จ หรือช่องแคบหินอ่อน ทัศนียภาพ
ของที่น่ีจดั ว่างดงามเป็ นพิเศษแห่งหนึ่งของโลก นาท่านชม โรงงานหิ นอ่อน ที่มชี ่อื เสียงของฮวาเหลียน
ชมกรรมวิธกี ารเจียระไนหินอ่อน นาท่านเยีย่ มชม โรงงานโมจิ แหล่งรวมโมจิ ต้นตาหรับของญี่ปนุ่ ท่าน
สามารถถ่ายรูปกับ ร้านทีม่ กี ารตกแต่งสไตล์ญป่ี นุ่ อีกทัง้ ยังสามารถเลือกซือ้ โมจิหลากหลายชนิดอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง ไท่ ผิงหยาง
นาท่านเดินทาง นัง่ รถไฟด่วนสูไ่ ทเป (ใช้เวลาเดินทาง 3 ช.ม.)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารค่าพาท่านไปอิสระช็อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลิ นไนท์มาร์เก็ต ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ
ในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพืน้ เมืองและตลาดคนเดิน อาหารพืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ดุ
ของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลม้ิ ลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถอื ว่าไปไม่ถ ึง
ไต้ห วัน และยังมีเครื่อ งดื่มอีกชนิดที่มตี ้นกาเนิด ที่ไต้หวันคือ ชานมไข่ มุก ส่ว นตลาดคนเดินก็มสี นิ ค้า
หลากหลายชนิดตัง้ แต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทงั ้ สินค้าเสือ้ ผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้า
ผ้าใบ รองเท้ากีฬายีห่ อ้ ต่างๆ
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นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเที ยบเท่ า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw
วันที่ หก
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

คา่
20.10 น.
23.05 น.

ไทเป – ตึ กไทเป 101 (ชมวิ วชัน้ 89) – ร้านขนมเค้ กสับปะรด– หอที่ ระลึกเจี ยงไคเช็ค – วัดหลงซัน
ซื่อ–สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุ กท่ านชม ตึ กไทเป 101 และพาท่ านขึ้นลิฟท์ท่เี ร็ว ที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิ วชัน้ 89 และพบกับระบบ
ป้ องกัน แผ่ นดิน ไหวที่เ รีย กว่ า Damperเป็ นลู กตุ้ มเหล็กขนาดใหญ่ เส้นผ่ า ศู น ย์ก ลาง 5.5 เมตร หนั ก
ถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชัน้ 89 เพื่อคอยทาหน้ าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว จากนัน้ พาท่านไปชิม
ขนมขึน้ ชื่อทีส่ ดุ ของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึง่ ทาจากแป้ งเค้กโดยทีภ่ ายในสอดไส้สบั ปะรดกวน
ทีม่ เี นื้อละเอียดนุ่ มนวล มีรสชาติทอ่ี ร่อยมาก และมีแพ็คเกจทีอ่ อกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะทีจ่ ะเป็ นของ
ฝากอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสี่ยวหลงเปา
นาท่ านชม หอที่ ระลึกเจี ยงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่ อนทัง้ หลัง ศึกษาชีว ประวัต ิและผลงานของอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั ้นทองเหลืองขนาดใหญ่ท่ตี งั ้ อยู่ในโถงใหญ่ชนั ้ บน ชัน้ ล่าง
เป็ นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นาตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทัง้ หลัง มีลกั ษณะการ
ก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันทีป่ ั กกิง่ งดงามตระการตา เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมากของเมืองไทเป
ด้านข้างของหออนุ สรณ์ เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบ
จีน จากนัน้ นาท่ านกราบไหว้ข อพร พระโพธิ สตั ว์กวนอิ ม ที่ วัด หลงซันซื่ อ เป็ นวัด ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ก่ าแก่
โบราณอายุ 260 ปี สร้างตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ชงิ ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้แ ละสวดมนตร์กันเป็ น
จานวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครัง้ จากความเสียหายทีเ่ กิดจากแผ่นดินไหว และทีห่ นักทีส่ ดุ คือช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทัง้ หมด แต่เกิดสิง่ อัศจรรย์คอื องค์พระโพธิสตั ว์ กวนอิม กลับไม่เกิด
ความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยงั มีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร
รับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 635
เดิ นทางถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดิ นทาง
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มกราคม 19 - 24, 26 - 31
กุมภาพันธ์ 02 - 07, 09 - 14, 17 - 22, 22 - 27, 27 – 04 มี.ค.
มีนาคม
01 - 06, 08 - 13, 20 – 25 , 27 – 01 เม.ย.
ท่านละ

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม
พักห้องเดีย่ วเพิม่ อีกท่านละ

รวมตั ๋วเครื่องบิ น
45,900
45,900
45,900
34,500
9,900.-

ไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิ น
35,500
35,500
35,500
26,900
9,900.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครังต้
้ องมีจานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
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- บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้
เดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การ
ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน และ เส้นทาง
ตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียม
ใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้ , น้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศน์ ประเทศไต้หวัน ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ วคอยดูแลอานวย
ความสะดวก ตลอดการเดินทาง
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เติม
นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
- ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง

ตั ๋วเครื่องบิ น
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- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลกู ค้าต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ ั ่งของกรุ๊ป เป็ นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
- และในกรณีลกู ค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดาเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯว่าสามารถคืนค่า
โดยสารได้หรือไม่
- ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลีย่ นตัวผูเ้ ดินทางในกรณีน้ี
ทางบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่ นชื่อผูโ้ ดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณี
ถ้าสามารถเปลีย่ นได้จะมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ตรงนี้เองทังหมด
้
- ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ ั ่ง (LONG LEG) ลูกค้าทีป่ ระสงค์ทน่ี ั ่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชีแ้ จงเหตุผลหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทย กาหนดให้น้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กทีส่ ามารถนาขึน้ เครื่องได้
อยูใ่ นความดูแลของท่านน้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน ( 25 ซม. X 56 ซม.
X 46 ซม.)
- ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้าหนักกระเป๋ า
อาจจะถูกกาหนดให้ต่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึง่ ผู้
เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
-

สาหรับลูกค้าที่ถือสัญชาติไทย เข้าประเทศไต้หวันไม่ต้องทาวีซ่า
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