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วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.

นัด หมายคณะพร้อ มกัน ณ ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ ชั้น 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR มี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การเรื่ องกระเป๋ าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่น่งั บนเครื่ องบิน

วันที่สอง

สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – หมู่บา้ นวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้

02.15 น.

บินลัดฟ้าสู ่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน สายการบิ น EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (มีบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชัว่ โมง)
** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรับเปลี่ ยนเวลาการเดิ นทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ ) **

06.50 น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาที่ประเทศไต้หวันเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่าน
ขัน้ ตอนศุลกากรแล้ว นาคณะเดินทางสู ่ เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโค้ชปรับอากาศ ซึ่ง เมื องหนานโถว ถื อได้วา่
เป็ นมณฑลที่ใหญ่ท่ ีสุดของประเทศไต้หวัน และได้รับการตัง้ ชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)
บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช + ชาไต้หวัน (1)
นาท่านลงเรื อสาหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา (Sun Moon Lake) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ งที่เป็ นที่
นิ ยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จะมีจุดสาคัญที่ทอ่ งเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้ มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร
นาท่านล่องเรื อชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก และนาคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่ วัดพระถัง
ซัมจัง๋ ที่อนั เชิญมาจากชมพูทวีป
กรณี ถา้ ทะเลสาบสุริยนั -จันทรา ทาการปิ ดไม่ให้ทาการล่องเรื อ ทางบริ ษัทจะทาการคื นเงินประมาณท่านละ 50 NTD

เช้า
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หากมาไต้หวันอีกเมนู ท่ ีไม่แนะนาไม่ได้ นั่นคื อ ไข่ตม้ ใบชา เมื่ อ
มาถึงทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ต้องมาที่ร้านอาม่า ที่ถื อว่าเป็ นเจ้าแรกและ
เจ้าเดียวที่ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดขาย ด้วยสูตรลับเฉพาะของอาม่าทาให้ไข่ตม้
ใบชามี ก ลิ่ นหอมจากสมุ นไพรต่างๆ สาหรับ รสชาดนั้นจะมี รสเค็ มทาน
เพลิน ยิ่งทานพร้อมชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสุ ริยนั จันทราแล้วนั้น
ยิ่งทาให้ฟินแน่นอน

กลางวัน
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (2)
เยี่ ยมชม หมู่บา้ นวัฒนธรรม 9 ชนเผ่ า (Formosan Aboriginal Culture) หนึ่ ง จุ ด ไฮไลท์ของไต้ห วัน ที่ รวม
ความหลากหลายสี สนั ไว้ในที่เดียว หมู่บา้ นวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ตัง้ อยู่เมืองหน่ านโถว ซึงหมู่บา้ นแห่งเป็ น
สถานที่ที่จดั แสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองแบบดัง้ เดิม เช่น การเต้นราแบบพื้ นเมื องดัง้ เดิม การร้อง
ราทาเพลง และการ จาลองพิธีการแต่งงานแบบพื้ นเมื องดัง้ เดิม อีกทัง้ ยังมีหมูบ่ า้ นจาลองของแต่ละชนเผ่า รวมถึงให้ ท่าน
ได้เลื อกซื้ อของที่ระลึ ก ณ ร้านขายของที่ระลึกของแต่ละชนเผ่า นอกจากนั้น ณ ที่แห่งนี้ ยังมี สวนพฤกษชาติให้ทา่ นได้
รับชมความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งในช่วงมีนาคมของทุกปี จะเข้าสู ่ ช่วงเทศกาลดอกลาเวนเดอร์ และสวนสนุ กให้ทา่ น
ได้สนุ กสนานครื้ นเครง (ไม่รวมค่าเครื่ องเล่น)
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(ช่วงประมาณปลายเดื อนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็ นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกาลังเบ่งบาน ทัง้ นี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)
กรณี ถา้ อุทยานปิ ดไม่ให้เข้าชม ทางบริ ษัทจะทาการคื นเงินประมาณท่านละ 350 NTD

นาท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมความสวยงามของหมูบ่ า้ นวัฒนธรรม 9
ชนเผ่า และความสวยงามของทะเลสาบสุริยนั -จันทรา

คา่

หลังจากนั้นนาคณะเดินทางสู ่ เมืองเจียอี้ (Chiayi) เมื องที่ถูกล้อมรอบไปด้วย
ภูเขาและทะเล เจียอี้เป็ เมื องที่มีแหล่งธรรมชาติท่ ีมีช่ ื อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลกถึง 3
อุทยาน ซึ่งทัง้ 3 อุทยานนั้นมีทศั ยนี ยภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป “จากภูเขาสูท่ ่ ีราบ จากที่ราบสูว่ ิวทะเล”
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ ต์ชาบูไต้หวัน (3)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ... SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาคณะเดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลี
ซานที่มีช่ ือเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อนั สวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา (Tea Shop) ชาที่ข้ นึ ชื่อ
ที่สุ ดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุ ณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสู งเป็ นพันเมตรจาก
ระดับน้าทะเล และเป็ นของฝากที่คนไทยนิ ยมซื้ อกลับเป็ นของฝาก เดินทางต่อสูอ่ ุทยานแห่งชาติอาลีซาน
บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน (5)
หลังอาหารกลางวันนาท่านชมจุดท่องเที่ยวสาคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีความสวยงาม และมี
ชื่ อเสี ยงที่สุ ดของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติ อาลี ซาน (Alishan National Scenic Area) เป็ นอุทยานที่มีสวยงาม มี
ความสมบู รณ์ของธรรมชาติอยูม่ าก และมีช่ ื อเสี ยงที่สุ ดของไต้หวัน ให้ทา่ นเดินชมดื่ มด่ ากับธรรมชาติของป่ าศักดิ์สิทธิ์
อาลีซนั โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สมั ผัสกับกับต้นสนสู งชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากต้นไม้โบราณรู ปร่างแปลกตา และ
ต้นไม้นานาพันธุ ์ และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เดื อน 3 และเดื อน 4 ท่านจะได้พบสีชมพูของดอกซากุระที่จะบานสะพรั่งพร้อม
กับพรรณไม้อีกนานาชนิ ด

กลางวัน

(ช่วงประมาณเดื อนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็ นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกาลังเบ่งบาน ทัง้ นี้ ขึ้นอยู ่
กับสภาพอากาศ)
กรณี ถา้ อุทยานปิ ดไม่ให้เข้าชม ทางบริ ษัทจะทาการคื นเงินประมาณท่านละ 250 NTD
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จากนั้น นาท่านนัง่ รถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั ่งข้างทาง โดยรถไฟสายนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยชาวญี่ป่ ุนเพื่ อใช้
ในการลาเลียงต้นไม้และเดินทางมุง่ หน้าสู ่ เมืองไทจง (Taichung) เมื องที่ใหญ่เป็ นอันดับ3 ของไต้หวันเป็ นเมื องที่เป็ น
ศู นย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา นาท่านเพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ย
ไนท์มาร์เก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้ อยูท่ ่ ีเมื องไทจง บริ เวณใกล้มหาวิทยาลัยฟ่ งเจี่ ย โดยตลาดแห่งนี้ ถือได้ว่า
เป็ นตลาดกลางคื นที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็ น
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์ อีกทัง้ อาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมาย
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย และที่สาคัญและพิเศษสุ ดๆ ตลาดแห่งนี้ นั้นมีสินค้าแบรนด์ท่ ี
มักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้เลื อกมากที่สุดในไต้หวัน

มาฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต แนะนาร้านรองเท้า ABC Mart ศูนย์รวม
รองเท้า แบรนด์ต ่างๆ เช่น Onitsuka Tiger Adidas Nike Converse
เป็ นต้น บางรุ ่นภายในร้านถื อได้วา่ มีราคาที่ถูกกว่าเมื่ อเทียบกับรุ ่นนั้นๆ
ในไทย
คา่

อิสระอาหารคา่ ณ ตลาดฟงเจี่ย ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ... SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเท่า
จากนัน้ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการแช่น้าแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่
น้าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ ึน

วันที่ส่ี

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – น้าพุรอ้ นเป่ ยโถว – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– ซีเหมินติง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้นนาท่านเดินทางสูเ่ มื อง เมืองไทเป (Taipei) เมื องหลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทัง้
การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูต่ อนเหนื อของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้าน
คน นาท่านเลื อกซื้ อของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิ ยมของไต้ห วัน (ขนมพาย
สับ ปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ ดทอด เป็ นต้น) จากนั้นนาท่านแวะชม ศู น ย์ส ร้อ ยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่ เป็ น
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กลางวัน

เครื่ องประดับเพื่ อสุ ขภาพ มีทงั้ แบบสร้อยข้อมื อ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลื อดใน
ร่างกายคนเรา รวมทัง้ มีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่ องประดับลา้ ค่าของชาวไต้หวันตัง้ แต่โบราณ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา (7)
ย่าน เมืองซินเป่ ยโถว เป็ นย่านที่มีช่ ื อเสี ยงด้านบ่อน้าพุรอ้ นของไต้หวัน เมื องซินเป่ ยโถวเพิ่งถูกสร้างขึ้นในยุคที่ไต้หวัน
ตกอยูภ่ ายในใต้อาณานิ คมของญี่ปุ่ นเท่านั้น ประมาณปี ค .ศ. 1900 ทาให้ในเมื องนี้ จะมีบรรยากาศของความเป็ นญี่ป่ ุน
หลงเหลื ออยูม่ ากมาย นาท่านชม น้ าพุรอ้ นเป่ ยโถว บ่อน้าร้อนแห่งนี้ เป็ นน้าพุรอ้ นจากแหล่งธรรมชาติ เป็ นย่านที่เงียบ
สงบเต็มไปด้วยธรรมชาติ น้าพุรอ้ นแห่งนี้ ไม่สามารถแช่ได้ เพราะมีอุณภูมิสูงถึง 80-100 องศาเซลเซียส

นาทุกท่านไปยัง วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็ นวัดที่เก่าแก่และมีช่ ื อเสี ยงของคนไต้หวัน วัดแห่งนี้ มีอายุราวๆ
เกื อบ 300 ปี คนนิ ยมมาขอพรเรื่ อ งการงาน การเรี ยน ที่ ส าคัญ เรื่ อ งความรัก เชื่ อ กัน ว่าใครที่ ไ ม่ป ระสบ
ความสาเร็จเรื่องความรัก ให้ขอพรกับเทพเฒ่าจันทรา ที่วดั แห่งนี้ แล้วความรักจะกลับมาดีข้ ึน

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540
M: 083-138-4486 T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th W: www.tourgether.co.th

จากนั้นนาท่านชม อนุ ส รณ์ส ถานเจียงไคเช็ ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่ สร้างขึ้นเพื่ อราลึ กถึ งอดีต
ประธานาธิ บดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ ื นที่ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร

ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สาคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมี
รูปปั้ นทาจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ ขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม และจะมีทหารยาม
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ยืนเฝ้ าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่กาแพงด้านในหลังจะมีขอ้ ความปรัชญาทางการเมื องการปกครองของท่านอยู ่ 3 คา
คื อ จริ ยธรรม ประชาธิ ปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ ชนั้ ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็ นห้องจัดแสดงประวัติของ
อดี ตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทัง้ ทัง้ ยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึ งภาพถ่าย และอีกหนึ่ งพิเศษ
หากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้ คือ พิธีเปลี่ ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชัว่ โมง ตัง้ แต่เวลา 10:00-16:00 ของ
ทุกวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ ย่านซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตัง้ อยูใ่ นเมื องไทเป ที่แห่งนี้ เปรียบเสมือน สยามแสควร์
ในกรุงเทพฯ เป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ ที่ทนั สมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะ
สินค้าแฟชัน่ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์ หรือของ กิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อพั เดทแฟชัน่ เรื่อยๆ ไม่
ว่าจะเป็ นของที่มีแบรนด์ หรื อไม่มีแบรนด์ อีกทัง้ สินค้ามีแบรนด์ของทีน้ ี ยังถื อได้วา่ มีราคาที่ถูก
เหมาะสาหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ

แนะนาของอร่อย เต้าหูเ้ หม็น อาหารขึ้นชื่ออีกหนึ่ งอย่างของไต้หวัน ถึงจะมีกลิ่นเหม็น
แต่อร่อยอย่าบอกใครเชียว ด้วยรสชาติของซอสที่กินคูก่ บั เต้าหู เ้ หม็นทอดกรอบๆ มันเข้ากันดี
อย่างลงตัว

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540
M: 083-138-4486 T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th W: www.tourgether.co.th

คา่

อิสระอาหารคา่ ณ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ... FUHSIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถา
หยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
เดินทางสู ่ หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น (Jiufen Old Street) ที่ ตัง้ อยูบ่ ริ เวณไหล่เขาในเมื อง จีหลง จิ่วเฟิ่ น ปัจจุบนั เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไต้หวัน เพลิ ดเพลิ นบรรยากาศแบบดัง้ เดิมของร้านค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทัง้ เลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย

แนะนาของอร่อย บัวลอยเผื อกสไตล์ไต้หวัน บัวลอยของไต้หวัน
จะชิ้นใหญ่กว่าและเนื้ อหนึ บกว่ามากครับ แต่ละสี ก็คนละรสและมีความ
หนึ บไม่เท่ากันครับ ส่วนน้าเชื่อมจะเป็ นน้าถั่วเขียวหอมๆหวานๆ สามารถ
สั่งได้ทงั้ แบบร้อนและเย็น
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟ้ ดู (9)
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว (Yue Liu National Park) อุทยานแห่งนี้ ตัง้ อยูท่ างส่วนเหนื อสุดของ
เกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้ นที่เป็ นแหลมยื่ นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ าทะเลและลม ทะเล ทาให้เกิดโขดหิน
งอกเป็ นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก

หลังจากนั้นนาท่านแวะ ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที่มีเครื่ องสาอางรวมถึงพวกยา / น้ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อ
ของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลื อกช้อปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนาท่านไปยัง ตึ กไทเป101 (Taipei 101) ให้ทา่ นได้
ถ่ายรู ปคูก่ บั แลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็ นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบนั (อันดับในปี 2016) ซึ่งมี
ความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็ นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดงั ระดับโลกไว้มากมาย อาทิเช่น 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 เป็ นต้น
กรณี ท่ ีทา่ นต้องการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 กรุ ณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเดินทาง โดยค่าตัว๋ ขึ้นตึก
ไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD
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20.45 น.
23.40 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
บินลัดฟ้าสู ่ กรงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรับเปลี่ ยนเวลาการเดิ น ทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ ) **

*** สาคัญมากโปรดอ่าน ***
ในกรณีที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทาการออกตัว๋ โดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
มิเช่นนัน้ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทัง้ สิ้น
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
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ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทัง้ นี้ ข้ ึนอยูต่ ามความเหมาะสม
**กรณี ท่ กี องตรวจคนเข้าเมื อง ทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
และขอสงวนสิทธิ์ ท่ ีจะไม่คืนค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั **
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง**

อัตราค่าบริการ ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน EVA AIR
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่]

กาหนดการเดินทาง
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 2563
05 - 09 มีนาคม 2563
03 - 07 เมษายน 2563 (วันจักรี)
16 - 20 เมษายน 2563
23 - 27 เมษายน 2563
07 - 11 พฤษภาคม 2563
13 - 17 พฤษภาคม 2563
21 - 25 พฤษภาคม 2563
28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2563
25 - 29 มิถนุ ายน 2563

ผูใ้ หญ่
ห้องละ2-3 ท่าน
18,999
17,999
20,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
18,999
17,999

พักเดี่ยวเพิ่ม
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตัว๋ เครื่องบิน
13,999
12,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสิ นค้าพื้นเมือง ในนามของร้าน
รัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซ้ ือขึ้นอยู่กบั ความพอใจของ
ลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการ
แยกตัวออกจากคณะ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 5,200 NT /ท่าน
หมายเหตุ :
1. โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม และคานึ งถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
2. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าว เนื่ องจากทางไต้หวันมีประกาศยกเลิกวีซา่ สาหรับหนังสื อเดินทางไทย และสามารถพานักใน
ไต้หวันได้ไม่เกิน 14 วัน หากทางไต้หวันประกาศกลับมาใช้วีซา่ ตามปกติ ผูเ้ ดินทางต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการขอวีซา่ ตามทางสถานฑูตไต้หวั น
กาหนด
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนื อ รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500 NTD/ทริ ป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
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เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่ อสารองที่น่ งั
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ต้องชาระเงิ นค่าบริ การส่วนที่ เหลื อทัง้ หมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ไม่
ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละ
สิทธิ การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุ กร์ เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ ีรัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ
ถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ท่ ี นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่ อนการเดินทาง นัก ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู ม
้ ีช่ ื อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่ อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคื น นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู ม
้ ีช่ ื อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์
หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคื นที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่ อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคื น โดยแนบหนังสื อมอบอานาจ
พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่ อนไขการคื นเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คื นเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คื นเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริ ง
จากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่น่ ังตัว๋ เครื่ องบิน การ
จองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมด
ั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่ อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคื นเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทัง้ หมด
4. การติ ดต่อใดๆ กับ ทางบริ ษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริ ษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ ีรัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษัท
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ ี สาหรับผู ม
้ ีวตั ถุประสงค์เพื่ อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์น้ ี เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุ ไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทัง้ หมด หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมื องด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทัง้ หมดให้แก่ทา่ น
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซา่ และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับ
ประเทศที่มีวีซา่ แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีท่ ีจะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษัท
กาหนดเพื่ อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ ีจะให้บริ การต่อไป
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทางและ
อื่นๆ เพื่ อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ท่ ีนักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้สง่ หน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษัทพร้อมการชาระเงิน
มัดจา
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่ อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี้ บริ ษัทจะคานึ งถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ
ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสาย การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ท่ ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื้อเพลิง
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
มัคคุ เทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้น
โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด สนิ ท และสามารถนา ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้
ถื อได้ทา่ น ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
1.1 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่ สารองขึ้นไปบนเครื่ องบินดังนี้
2.1 แบตเตอรี่ สารองสามารถนาใส่กระเป๋ าติดตัวถื อขึ้นเครื่ องบินได้ในจานวนและปริ มาณที่จากัด ได้แก่แบตเตอรี่ สารองที่มีความจุ
ไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้นเครื่ องได้ไม่มีการจากัดจานวน
2.2 แบตเตอรี่ สารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรื อ 100-160 Wh สามารถนาขึ้นเครื่ องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
2.3 แบตเตอรี่ สารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรื อ 160 Wh ห้ามนาขึ้นเครื่ องในทุกกรณี
3. ห้ามนาแบตเตอรี่ สารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้เครื่ องในทุกกรณี
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