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NT086
ทวัรไ์ตห้วัน เหย่หลวิ อาลซีาน ทะเลสาบสรุยิันจนัทรา 5 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรไ์ตห้วัน , 5 วัน 4 คนื ,

RENYI LAKE HOTEL  , TAICHUNG CU HOTEL  , Eastern Hotel and Resort Yangmei  , ORANGE HOTEL

หมูบ่า้นไมฮ้โินก ิ- อุทยานอาลซีาน - ป่าสนพนัปี - นงัรถไฟโบราณอาลซีาน - เมอืงไถจง - ตลาดกลางคนื
เมอืงหนานโถว - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิหวู ่- เดนิทางเมอืงไทเป

ชอ้ปปิงเคก้พายสบัปะรด - ตลาดซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต - Germanium Power - ตกึไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ชอ้ปปิงซเีหมนิตงิ - หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน - วดัหลงซาน - GLORIA OUTLET

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - สนามบนิเถาหยวน - เมอืงเจยีอ ี- หมูบ่า้นไมฮ้โินกิ

05.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู2 เคาเตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS รวมน ้าํหนักกระเป๋า 20
กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขนึเครือง
**สําคัญมาก!! ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์หรือเนือสตัวแ์ปรรูปเขา้เมอืงไตห้วันหากฝ่าฝืนมโีทษจับปรับได*้*

08.25 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงไทเป เมอืงไตห้วนั โดย สายการบนิ THAI AIRWAYS เทยีวบนิท ีTG632 (มอีาหารและเครืองดมืบรกิารบนเครือง)



13.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมอืงไตห้วนั (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) เพอืความสะดวกในการนัดหมาย
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ หลังจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เทยีง
รับประทานอาหารแบบ BOX SET (แฮมเบอเกอร+์เครอืงดมื)

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงเจยีอ ี

นําทา่นเทยีวชม หมูบ่า้นไมฮ้โินกิ
เป็นหมู่บา้นจําลองแบบญปีุ่ นดังเดมิเนืองจากเมอืงเจยีอนีีเป็นเมอืงทตัีงของอุทยานอาหลซีนัทใีนยุคสมัยญปีุ่ นปกครองไตห้วันใชเ้มอืงนีเป็นสถานทอียู่อาศัยของเหลา่ทหารญปีุ่ นและในอดตีมกีารสรา้งทางรถไฟจากเมอืงเจยีอขีนึสูภ่เูขาอาหลซีนัเพอืใชลํ้าเลยีงไมส้นพันปีของไตห้วันลงมายังพนืลา่ง
ทําใหเ้มอืงเจยีอยัีงคงมกีลนิอายวัฒนธรรมของญปีุ่ นหลงเหลอือยู่บา้ง ภายในจะเป็นรา้นคา้ขายของสไตลญ์ปีุ่ น

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RENYI LAKE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
อทุยานอาลซีาน - ชมป่าสนพนัปี - นงัรถไฟโบราณอาหลซีนั - เมอืงไถจง - ตลาดกลางคนื

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางขนึสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน ทมีคีวามสงูจากระดับน ้าํทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใชเ้วลานังรถขนึเขาประมาณ 1.5-2 ชม.)
ระหวา่งทางทวีงิขนึเขาสงูไปเรือย  ๆทา่นจะไดช้มววิภเูขาสงูเรียงรายกันไตตั่วกันสลับกับกอ้นเมฆเป็นววิทน่ีาตนืตาตนืใจยงินัก
เดนิทางเขา้สูอุ่ทยานอาลซีาน เป็นอุทยานทมีคีวามสวยงามและมชีอืเสยีงโดง่ดังมากของไตห้วัน
นําทา่นเดนิชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะทางเดนิขนึลงไลร่ะดับแบบขันบันไดสลับทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพันปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง
ป่าสนแหง่นีมอีายุมากกวา่ 100 ปี ทา่นจะถ่ายรูปรอบๆพรอ้มกับเดนิชวิกับอากาศเย็นสบายสดูโอโซนไดอ้ย่างเต็มที

จากนันนําทา่น นงัรถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟสายอาหลซีนัทญีปีุ่ นมกีารสรา้งขนึตังแต ่คศ.1912 ในสมัยทยัีงปกครองไตห้วัน
เพอืใชเ้ป็นเสน้ทางลําเลยีงไมส้นใหญ่บนเขาอาหลซีนัลงมายังพนืทดีา้นลา่ง เสน้ทางรถไฟสายนีสงูเป็นอันดับท ี13 ของโลก และสงูเป็นอันดับ 2
ของเอเชยี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง เมอืงสําคัญทางภาคกลาง 

นําทา่นชอ้ปปิง ตลาดกลางคนื ทนียิมทสีดุของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททังแบบแผงลอยและรา้นยีหอ้แบรนดร์ะดับกลาง
รา้นเครืองสําอางคจ์ากญปีุ่ น รา้นรองเทา้กฬีายีหอ้ตา่ง  ๆเสอืผา้หลากหลายยีหอ้ ทังยีหอ้ทอ้งถนิของไตห้วันเอง รวมแลว้กวา่ 100
รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซอื แวะชมตามใจชอบ
หากทา่นใดไม่ใชข่าชอ้ปปิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบอืเพราะตลาดแหง่นียังเป็นตลาดทรีวบรวมอาหารทอ้งถนิ
อาหารทานเลน่หรือทานจรงิจังแหลง่ใหญ่ทสีดุของไถจงอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
CU HOTEL TAICHUNG หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงหนานโถว - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิหวู ่- เดนิทางเมอืงไทเป - ชอ้ปปิงเคก้พายสบัปะรด -
ตลาดซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว มณฑลทใีหญ่ทสีดุของไตห้วัน ทไีม่มทีางออกสูท่ะเล 

นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซงึเป็นทะเลสาบน ้าํจดืทเีกดิขนึตามธรรมชาตทิใีหญ่ทสีดุของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ
33 กโิลเมตร หากมองจากมุมสงูทะเลสาบแหง่นีจะมรีูปร่างครงึบนเหมอืนพระอาทติย์
ครงึลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สยีวทกํีาลังประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมัีงกรลอ้มรอบ
พนืทบีรเิวณนีถอืวา่เป็นจดุรับพลังมังกรทสีมบรูณ์ทสีดุของไตห้วัน นําทา่นนังเรือยอรช์แบบสว่นตัวของคณะ
ชมความงามบรรยากาศรอบๆทะเลสาบแหง่นี 

จากนันนําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจงั นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซมัจัง
ทอัีญเชญิมาจากชมพทูวปีและยังเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมุมสงูอกีดว้ย ทา่นจะไดถ้่ายรูปกับมุมทสีวยทสีดุของทะเลสาบสรุยัินจันทรา

จากนันนําทา่นกราบไหวส้งิศักดสิทิธทิ ีวดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจอื เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แหง่ความซอืสตัย์
และเทพเจา้แหง่ความรักองคใ์หม่ลา่สดุหรือทเีรารูจั้กกันในนาม “เฒา่จันทรา” ทมีชีอืเสยีงมากในดา้นความรักทวัีดหลงซนัไทเป
วัดนีถอืวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้สําคัญททีา่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาทวัีดนี สงิทน่ีาสนใจยังไม่หมดแคนี่ยังมสีงิโตหนิอ่อน
2 ตัว ทตัีงอยู่หนา้วัด ซงึมมีูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรียญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลังใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูอ่กี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธบิดี

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน

นําทา่นเลอืกซอืของฝากท ีรา้นพายสบัปะรด
ทถีอืวา่เป็นขนมสญัลักษณ์ของไตห้วันเปรียบเสมอืนขนมประจําชาตเิลยก็วา่ไดแ้นะนําใหท้า่นซอืเป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรือเพอืนๆ
(ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)

นําทา่นชอ้ปปิง ตลาดซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดทมีชีอืเสยีงทสีดุของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถนิของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกวา่ 80
รา้นใหท้า่นไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกันแบบสไตลท์อ้งถนิเลยทเีดยีว และยังมสีนิคา้พนืเมอืง สนิคา้แฟชนัวัยรุ่น
รา้นรองเทา้กฬีายีหอ้ตา่งๆทใีหไ้ดช้อ้ปปิงกันแบบจใุจ

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง***

ทพีกั
ORANGE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
Germanium Power - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขนึตกึชนั89) - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ชอ้ปปิงซเีหมนิตงิ -
แช่น้าํแรส่ไตลไ์ตห้วนัแบบสว่นตวัภายในหอ้งพกั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชอ้ปปิง รา้น Germanium ทขีนึชอืเรืองสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทปีระกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตเุจอมาเนียม ทมีคีณุสมบัติ
ทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขีนึ เพมิความกระปรีกระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถงึปะการังแดง
ปะการังน ้าํลกึทเีป็นอัญมณีล ้าํคา่ทหีายากซงึมอียู่ไม่กทีใีนโลก

นําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ ตกึไทเป 101 ทปัีจจบัุนถอืวา่เป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากทา่นมาไตห้วันแลว้ไม่มรีูปคูก่ับตกึไทเป 101
นันแปลวา่ทา่นมายังไม่ถงึไตห้วัน โครงสรา้งของตกึนีแสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแหง่นีตกึทมีคีวามสงูถงึ 508
เมตร ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 660 ตันทชีว่ยถ่วงสมดลุของตัวตกึไว ้
และชว่ยการสนัสะเทอืนเวลาทเีกดิแผน่ดนิไหวและในอดตียังเคยสงูทสีดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นท ี1
ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์เีร็วทสีดุในโลก (ไม่รวมคา่ขนึลฟิทท์เีร็วทสีดุในโลกเพอืขนึจดุชมววิชนั 89 ราคา 600 NTD)



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO เมนูสกุสีไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น

บา่ย
ทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ.
2523 มพีนืทปีระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นทสํีาคัญคอืหอ้งแกลลอรีรูปภาพตา่งๆ
ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เม่ย หลงิ หรือมาดามของทา่นเจยีงนันเอง
ภายในหอ้งนีไม่ไดม้แีครู่ปภาพเทา่นันทเีลา่เรืองราวชวีประวัตขิองทา่นทังสองแตยั่งมขีา้วของเครืองใช ้เสอืผา้
รถยนตก์ันกระสนุประจําตําแหน่งทจัีดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรืองราวทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกับสงิเหลา่นี
และอกีหนงึสว่นทสํีาคัญคอืบรเิวณชนั 4 จัดแสดงรูปปันขนาดใหญ่ของทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คและในทกุ  ๆ1
ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลยีนเวรของเหลา่หทารทแีสดงความเคารพและภักดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค

ใหท้า่นได ้ชอ้ปปิงย่าน ซเีหมนิตงิ ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปปิงทยีอดนยิมทสีดุของไตห้วันเลยก็วา่ได ้
หากเปรียบเทยีบกับเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรียบเทยีบกับเกาหลก็ีคอืเมยีงดงไตห้วัน
ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทังเสอืผา้และรองเทา้กฬีายีหอ้ตา่ง  ๆยังมสีนิคา้ยีหอ้ทอ้งถนิใหเ้ลอืกซอื
แตท่นีีไม่ไดม้แีคส่นิคา้ชอ้ปปิงอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน
แนะนําวา่พลาดไม่ไดก้ับเมนูน ้าํแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซแูบบเกาหลซีงึตน้ตํารับของเมนูนีอยู่ทซีเีหมนิตงินีเอง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกําแพง

ทพีกั
Eastern Hotel & Resorts Yangmei หรือเทยีบเทา่
**แชน่ ้าํแร่สไตลไ์ตห้วันแบบสว่นตัวภายในหอ้งพัก**

วนัท ี5
หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน - วดัหลงซาน (ขอพรความรกั) - รา้นคอสเมตคิ - GLORIA OUTLET - ไตห้วนั(สนามบนิเถาหยวน) -
กรุงเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทา่นสู ่หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน
ระหวา่งทางกอ่นขนึเขาไปยังหมู่บา้นจวิเฟินทา่นจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแหง่แรกของไตห้วันทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศช์งิ
ในอดตีทจีวิเฟินเป็นแหลง่เหมอืงทองทมีชีอืเสยีงตังแตส่มัยกษัตรยิก์วงสว ีสมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองทนีี
แตใ่นยุคปัจจบัุนนีทหีมู่บา้นจวิเฟินเป็นหมู่บา้นทมีกีารขายของพนืเมอืง ทังขนมพนืเมอืง อาหาร และของฝากแบบพนืเมอืงหรือทเีราเขา้ใจกันงา่ยๆ
คอืหมู่บา้น OTOP
ของไตห้วันนันเองและทนีียังมโีลเกชนัความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทถี่ายทําซรีียเ์กาหลี
ซรีียไ์ตห้วันและการต์นูแอนเิมชนัของญปีุ่ นทฉีายทัวโลกอย่างเรือง SPIRITED AWAY
ทําใหผู้ค้นทัวโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจวิเฟินจากการต์นูเรืองนีและกลายเป็นสถานทเีทยีวยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรือถ่ายรูปอกีแหง่หนงึของไตห้วัน
*** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจวิเฟินตรงกับวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลยีนรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถนิขนึและลงเหมอืนคนทอ้งถนิ
ทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถนิและเพมิประสบการณ์การนังรถเมลข์องไตห้วัน *** 

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิย๋หลวิ อุทยานแหง่นีตังอยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลัีกษณะพนืทเีป็นแหลมยืนไปในทะเล
การเซาะกร่อนของน ้าํทะเลและลมทะเลและการเคลอืนตัวของเปลอืกโลก ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะตา่งๆทน่ีาตนืตาเลยทเีดยีว
โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนีิ ซงึมชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซฟีู้ ดสไตลไ์ตห้วนั

บา่ย
วดัหลงซานซอื หรือ วดัมงักรภเูขา เป็นวัดเกา่แกท่สีรา้งขนึในปี ค.ศ.1738 ซงึถอืไดว้า่เป็นวัดพทุธทเีกา่แกท่สีดุในไตห้วันก็วา่ได ้
ภายในวัดแหง่นีเต็มไปดว้ยรูปแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทปีระณีต
ทา่นจะไดเ้ห็นลวดลายมังกรและเหลา่เทพเจา้ทไีดส้รา้งไวอ้ย่างวจิติรงดงามโดยชา่งฝีมอืทหีาไดย้ากในปัจจบัุน
ในแตล่ะวันก็จะมพีทุธศาสนกิชนจากทัวทกุมุมโลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ สําหรับทา่นทตีอ้งการขอพรเรืองความรัก
ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรักขอไดท้นีีกับองคเ์ทพเจา้แหง่ความรักหรือ ”เฒา่จันทรา ตํานานดา้ยแดงแหง่รัก”



ซงึเป็นสญัลักษณ์ทแีสดงออกถงึคูแ่ท ้มชีอืเสยีงโดง่ดังมากของไตห้วัน

นําทา่นชอ้ปปิง รา้นเครอืงสําอางค ์COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครืองสําอางชอืดังของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด์
ททีา่นสามารถซอืเป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้

สมควรแกเ่วลา นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน

20.10 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน อําลากรุงไทเป 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ THAI AIRWAYS เทยีวบนิท ีTG635 (มอีาหารบรกิารบนเครือง)

23.00 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี27 สงิหาคม 2562 เวลา 16:47 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั
ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ
โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง
เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรมั] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลไตห้วันประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในไตห้วันไมเ่กนิ 14 วัน
ถา้กรณทีางรฐับาลไตห้วันประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทูตกาํหนด)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรเ์ตม็จํานวน ในกรณทีคีา่ทัวรร์าคาต่าํกวา่ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วันกอ่นออกเดนิทาง



กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด **45 วันสาํหรบัช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม*่*

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันไมนั่บวันเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• **สาํคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้เมอืงไตห้วันโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ทังไทยและไตห้วัน ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วันใหก้ับคนไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วันใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในเมอืงไตห้วันไมเ่กนิ 14 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ เมอืงไตห้วัน
**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ - ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีกัทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร์
แตท่ังนขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของไตห้วัน**
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากเมอืงไตห้วัน

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพีาํนักในเมอืงไตห้วัน(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพีาํนักในเมอืงไตห้วัน (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ)

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในเมอืงไตห้วัน

คณุสมบตักิารเขา้เมอืงไตห้วัน (สําหรับกรณีการเขา้เมอืงไตห้วันตามมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในเมอืงไตห้วันจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้เมอืง จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 14 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากเมอืงไตห้วัน หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืง
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืง

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง



• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง

• สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเหรยีญไตห้วัน
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