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วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิเถาหยวน – เดนิทางเมอืงเจยีอี ้– หมูบ่า้นไมฮ้โินก ิ 

 

 

 

 

 

 05.30 น.    นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิสายการบนิไทย ช ัน้4 เคาทเ์ตอร ์C ซึง่จะมี

เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรที่

น่ังบนเครือ่งบนิ 

 08.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG632     

 (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

12.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเจยีอี ้ของไตห้วัน  

พรอ้มบรกิารอาหารว่างและชานมไขมุ่กตน้ต ารบัไตห้วนับนรถ  จากนัน้น าทา่นสูห่มูบ่า้น

ไมฮ้โินก ิอดีตเป็นบา้นพักของทหารญีปุ่่ น ในชว่งปกครองไตห้วัน ภายในหมู่บา้นจะเป็นบา้น

เก่าสไตสญ์ีปุ่่ นชัน้เดยีว ปัจจุบันเป็นรา้นขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถงึยังมพีพิธิภณัฑท์ีบ่อก

เล่าเรือ่งราวในอดตีของทีน่ี้ดว้ย ใหท้า่นไดช้ม เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง และถา่ยรูปกับววิสวยๆที่

ไมค่วรพลาด  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ! ไกอ่บโอง่  

จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดกลางคนืเจ ีย้อี ้ตลาดกลางคนืประจ าเมอืงเจีย้อี ้

พกัที ่  CHIA YI KING HOTEL  ระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง อุทยานอาหลีซ่นั – น ัง่รถไฟโบราณ - ชมิชา – เดนิทางไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นสู ่อุทยานแหง่ชาตเิขาอาหลีซ่าน ในเขตเมอืงเจีย้อี ้ซึง่เป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีง

ที่สุดของไตห้วันที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล  2,700 เมตร ในอุทยานยังมี 

ทะเลสาบสองพีน่อ้ง ซึง่เป็นทะเลสาบภายในอทุยาน มคีวามสวยงามอยา่งมากเป็นทะเลสาบที่

น าสายน ้าจากสองจุดมารวมกันอยู่ทีท่ะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นใหทุ้กท่านไดช้ม สวนสนพนัปี 

ทา่นจะไดพ้บกับสนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกันไป ซึง่ในแตล่ะตน้มอีายุ

มากกวา่รอ้ยปี น าทา่น น ัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยญีปุ่่ นปกครองไตห้วันและ

เป็นรถไฟโบราณทีเ่หลอืเพยีง 3 แหง่ในโลก  

เทีย่ง             บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ รา้นอาหารบนอาหลีซ่นั  

น าท่านเดนิทางสูร่า้นชาใหท้่านไดช้มิชาขึน้ชือ่ของไตห้วันจากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงไทจง เมอืง

ส าคัญทางภาคกลางของไตห้วัน น าทา่นชมหมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึใน

ยคุสงครามกลางเมอืงของจนีทีล่ีภ้ัยมาอยูก่ันทีไ่ตห้วัน ซึง่สรา้งขึน้อยา่งง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่

ไดร้ับการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสสีันสดใสตามผนังและก าแพงในหมู่บา้นจนเป็นทีส่นใจ

ของบคุคลทั่วไปท าใหม้ชี ือ่เสยีงจนกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจงไปในทีส่ดุ 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! บุบเฟ่ตส์ุก ีช้าบูไตห้วนั  

พกัที ่  REGAL HOTEL TAICHUNG  ระดบัเทยีบเทา่  
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วนัทีส่าม ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซ าจ ัง๋ – วดัเหวิน่หวู ่–น ัง่กระเชา้ – หมูบ่า้น

วฒันธรรม9ชนเผา่ – ไทจง – ฝงเจ ีย่ไนทม์ารเ์ก็ต – Countdown 2020 ในไทจง 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

                     น าทุกท่านลงเรือส าหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุรยินั จนัทรา ซึง่เป็นอีกหนึ่งสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดัง และเป็นทีน่ิยมในหมูนั่กท่องเทีย่ว อกีแหง่ของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบๆ 

ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่ส าคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความยาวถึง 33 

กโิลเมตร จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก ณ ทะเลสาบแห่ง

นี้ อกีทัง้น าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจากชมพทูวปี 

รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่ใครไดม้าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิัน จันทรา น่ันคอื  ไขต่ม้ใบชา 

ซึง่ถอืเป็นของกนิ หรอืของทานเล่นทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิัน 

จันทรา ถอืไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งลิม้ลอง จากนัน้น าทกุทา่นสกัการบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่

เพือ่สักการะศาสดาขงจื๊ อเทพเจา้แหง่ปัญญา เทพกวนอ ูและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์รวมถงึ

สงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของวัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! ปลาประธานาธบิดไีตห้วนั  

บา่ย และน าท่าน น ัง่กระเชา้ สู่ สวนสนุก หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า โดยสามารถชมววิมุม

สงูของทะเลสาบสรุยิันจันทราไดอ้ย่างสวยงาม ภายในประกอบดว้ยหมู่บา้นจ าลองของชนเผ่า

พืน้เมอืงของไตห้วันทีจั่ดแสดงโชว์ 9 เผา่ นอกจากนี้ยังมทีัง้สวนสนุกในร่มของวัยเด็กเล็กไปถงึ

เครื่องเล่นหวาดเสยีวของวัยรุ่น สวนดอกไมส้ไตล์ยุโรป การแสดงของชนเผ่า หมู่บา้นจ าลอง

ของแตล่ะเผ่า สวนรถไฟเล็กสไตลย์ุโรป และบ่อปลาคราฟ เพือ่ตอบสนองผูม้าเยีย่มชมทุกเพศ 

ทกุวัย โดยโดดเดน่ดว้ยการรวบรวมเรือ่งราววัฒนธรรมของชนเผา่มาผสมผสานอกีดว้ย 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่าน ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ที่เมืองไถจง บริเวณใกล ้

มหาวทิยาลัยฝงเจีย่ โดยตลาดแห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นตลาดกลางคนืที่ใหญ่ทีส่ดุในไตห้วัน มขีอง

ขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
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เครือ่งส าอางค ์อกีทัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดูด

นัดท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอร่อย และทีส่ าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแห่งนี้นัน้มี

สนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลดราคาไดอ้ย่างถกูสดุๆ อยา่งเชน่ ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะทีส่ดุ 

และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 

พกัที ่   REGAL HOTEL TAICHUNG  ระดบัเทยีบเทา่  

   *** ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการออกรว่มบรรยากาศนบัถอยสูปี่ 2020 ณ บรเิวณรอบๆเมอืงไทจง 

กรณุาลงมาตามเวลานดัหมายทีล่อ๊บบี ้- การออกไปเคา้ดาวนจ์ะกลบัมาถงึโรงแรมประมาณหลงั 

01.00 น. หากทา่นค านวนแลว้วา่ไมส่ะดวกทีจ่ะเขา้ดกึทา่นสามารถรว่มบรรยากาศเคา้ดาวนผ์า่น

โทรทศันท์ ีม่กีารถา่ยทอดสดไดทุ้กช่องภายในหอ้งพกั -  *** 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงเถาหยวน – Gloria Outlet – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซาน – 

ซเีหมนิตงิ  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเถาหยวน แวะ Gloria Outlet ทีส่ดุแห่งประสบการณ์ชอ้ปป้ิงเหนือระดับ กับ

สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกในราคาพเิศษทีไ่ตห้วัน   

เทีย่ง             บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ รา้นอาหาร เมนูพเิศษ !! สเต็คไตห้วนัพรอ้มบุบเฟ่ตอ์าหารรอ้น  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กรุงไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน 

ทัง้การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3 ลา้น น าทกุทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตี

ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ที่

ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชวีประวัตแิละรูปภาพประวัตศิาสตรส์ าคัญทีห่าดู

ไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมรีปูปั้นท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค

ในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ีใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่

ก าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ 

จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ัน้ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดง

ประวัตขิองอดีตประธานาธบิดีเจียงไคเช็ค อีกทัง้ทัง้ยังมีการจัดโชว์สิง่ของเครื่องใช ้รวมถงึ

ภาพถ่าย และอกีหนึ่งพเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่ห่งนี้คอื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีุกๆตน้

ชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน จากนัน้พาท่านไปกราบไหวข้อพร พระโพธสิัตว์

กวนอมิที ่วดัหลงซาน เป็นวัดศักดิส์ทิธิเ์กา่แกโ่บราณอาย2ุ60 ปีสรา้งตัง้แตส่มัยราชวงศช์งิใน 

แต่ละวันจะมผีูค้นมากราบไหวแ้ละสวดมนต์กันเป็นจ านวนมากวัดนี้ถูกบูรณะมาแลว้หลายครัง้

จากความเสยีหายที่เกดิจากแผ่นดนิไหวและที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครัง้ที่2 ซึง่วัดนี้

เสยีหายทัง้หมดแต่เกดิสิง่อัศจรรยค์อืองคพ์ระโพธสิัตวก์วนอมิกลับไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ต่

นดิเดยีวนอกจากนี้ยังมเีทพเจา้ของลัทธเิตา๋อกีหลายองคใ์หไ้ดก้ราบไหวข้อพร เชน่ เทพเจา้แม่

ทับทมิ, เทพบุ่นเชยีง (เทพแห่งการศกึษา) และเทพกวนอู ❤แต่เทพยอดฮติของหนุ่มสาวคง
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เป็นเทพเฒ่าจันทรา ซึง่เป็นเทพควิปิดของชาวจนี โดยเชือ่กันวา่ทา่นใชด้า้ยแดงผูกหนุ่มสาวให ้

เป็นลขิติของกันและกัน ใครอยากขอพรเรือ่งเนื้อคูต่อ้งมาขอกับเทพองคน์ี้เลย !! 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ทีแ่ห่งนี้เปรยีบเสมอืน 

สยามแสควรใ์นกรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชัน่ทีท่ันสมัยของวัยรุน่ในไตห้วัน ภายในตลาดมขีอง

มากมาย โดยเฉพาะสนิคา้แฟชั่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของกิ๊ฟชอ้ปมาก

มายทีม่ใีหอ้ัพเดทแฟชั่นเรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไม่มแีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบ

รนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กูเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจใุจ  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ! กุง้มงักร พระกระโดดก าแพง ปูยกัษ ์ 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก ใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยั 

พกัที ่: NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

พเิศษ !! น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั อสิระใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

กบับรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั (มอีา่งน า้แรใ่นหอ้งพกัทุกหอ้ง) 
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วนัทีห่า้ ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – รา้นสรอ้ยสุขภาพเจอมาเนีย่ม –  

                     ตกึไทเป101 (ไมร่วมชมววิช ัน้89)  – สนามบนิเถาหยวน 

 

 

 

   

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านช็อปป้ิงเคก้พายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วัน และน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้น

โบราณจิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหลเ่ขาใน เมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจบุันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วที่

เป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ทีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกับบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ 

รา้นขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจิว่เฟ่ินทีห่ากใครมาเยอืนทีแ่ห่งนี้

แลว้ไมค่วรพลาดอันไดแ้ก่ บัวลอยเผอืก ลูกชิน้ปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถั่วตัด และทีแ่หง่นี้

ยังมกีารประดับโคมไฟสแีดงอยูท่ีด่า้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขัน้บันได เพราะแบบ

นี้จงึท าใหโ้ซนนี้ทุกทา่นจะมองเห็นเป็นภาพโรงน ้าชาทีเ่ป็นอาคารไมต้ัง้เรยีงรายลดหลั่นกันไป

เหมอืนดังในรปูทีส่วยงาม ซึง่กลายเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับภาพยนตรอ์นเิมชนัเรือ่งดังจาก เรือ่ง 

SPIRITED AWAY  

เทีย่ง             บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ รา้นอาหาร              

จากนัน้ พาท่านแวะชม รา้นสรอ้ยสุขภาพเจอมาเนีย่ม ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้

แบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ีช่วยการไหลเวียนของเลอืดใน

ร่างกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าค่าของชาวไตห้วัน

ตัง้แตโ่บราณจากนัน้น าทา่นไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศ

ไตห้วันซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์ัง

ระดับโลกไวม้ากมาย (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 89 หากท่านใดมคีวามประสงคท์ีจ่ะข ึน้

ชมววิ กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที)่  

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  

20.10 น  บนิกลับสูก่รงุเทพฯโดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG635  

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

22.50 น  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯพรอ้มความประทับใจ 
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หมายเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรายการไดต้ามความเหมาะสมและราคานี ้ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี า้มนัของสายการบนิหากมกีาร

เรยีกเก็บเพิม่เตมิจากสายการบนิ  

*** 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถิน่บรกิารคะ่ 

**หมายเหต*ุ* รายการทวัรน์ ีม้แีวะรา้นขายของฝากทีข่ ึน้ชือ่ 3 รา้น  

คอื รา้นขนมเคก้สปัปะรด รา้นสรอ้ยเพือ่สุขภาพ รา้นชา  

อตัราคา่บรกิาร 

ชว่งปีใหม ่ 

เดนิทางวนัที ่29 ธ.ค. 2562 – 02 ม.ค. 2563 

 

************************************** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ)  

กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
 
 
 

 

    ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายุต า่กวา่ 

 12 ปี พกักบั 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

    มเีตยีงเสรมิ 

   เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี  

    พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

        ไมม่เีตยีงเสรมิ 

  พกัทา่นเดยีว 

    จา่ยเพิม่ 

 

38,800.- 38,800.- 36,800.- 35,800.- 7,000.- 
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อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภยัการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คนืทีร่ะบตุามโปรแกรม  

 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 / 500,000 บาท 

 *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ * 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วนัต ัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2020  

ยกเวน้วซีา่ส าหรบัคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14วนั 

พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่นก่รณุาสอบถามตวัแทนจ าหนา่ยไดเ้ลยคะ่ 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เด ีย่ว เช่นพาสขา้ราชการ) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลูกคา้) (=750 TWD/ลูกคา้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ คา่โทรศัพทท์างไกล คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก  

คา่ซกัรดี ฯลฯ 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  20,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 
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การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัต ิ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนือการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความ

ลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานี้คดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์

ทีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดย

ขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 

 


