ไฮไลท์ของโปรแกรม
บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (ไฟลท์ สวย)
ฟรีนำ้ หนักกระเป๋ำขำไป 30 กิโลกรัม และขำกลับ 30 กิโลกรัม พร้ อมสะสมไมล์ 50%
โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว(MUSHROOM ROCK) หมูบ่ า้ นโบราณ
จิ่วเฟิ่ น ชมตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ ำลิฟท์ ชมวิวชั้น 89) วัดเหวิน่ หวู่ ร้านพายสับปะรด
ช้อปปิ้ งตลาดดังฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง
อิ่มอร่ อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลกั ซ์
มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปำ ซำลำเปำลูกเล็กมีไส้ เป็ นนำ้ ซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทำนคู่กนั กับซอสสู ตรเฉพำะ
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วัน
1
2

โปรแกรมกำรเดินทำง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ล่องเรื อทะเลสาบ
สุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจัง๋ – วัดเหวินหวู่ – ชาอู่หลง –ตลาดฝง
เจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
ร้านพายสับปะรด – วัดจงไถซานซื่อ – GERMANIUM POWER –
อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น – ตลาดซีเหมินติง

เช้ ำ

กลำงวัน

เย็น

โรงแรมทีพ่ กั







IN HOUSE HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า







INTRENDY HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า

3

อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง หรื อ ท่องเที่ยวเมืองไทเปตามอัธยาศัย



–

–

INTRENDY HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า

4

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน –
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ





–

–

กำหนดกำรเดินทำง
เดือนพฤษภำคม 61 31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
เดือนมิถุนำยน 61
พักเดีย่ ว

7 – 10 / 14 – 17 / 21 – 24 มิ.ย. 61
เพิม่ ท่ ำนละ

รำคำ 15,999.6,900.-

วันแรก

ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – สนำมบินเถำหยวน – ล่องเรื อทะเลสำบสุ ริยนั จันทรำ – วัดพระถัง
ซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชำอู่หลง –ฟงเจี่ยไนท์ มำร์ เก็ต

05.15 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ
(-/ อาหารกลางวัน/อาหารเย็น)
อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้ น 4 เคำน์ เตอร์ D สำยกำรบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอย
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน ประเทศไต้หวัน โดย สำยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 632
(บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน ประเทศไต้ หวัน
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมงครึ่ง/ เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

08.15 น.
12.45 น.

PAGE 2

เทีย่ ง

ค่ำ

วันทีส่ อง
เช้ ำ

(กรุ ณำปรับนำฬิ กำของท่ ำนเป็ นเวลำท้ องถิ่นเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย)
หลัง จากผ่า นการตรวจคนเข้าเมื องและศุ ล กากรไต้ห วัน พร้ อมตรวจเช็ ค สั ม ภาระแล้ว จากนั้น น าท่ า น
รับประทานอาหารกลางวัน
รับประทำนอำหำรเช้ ำบนรถแบบ BOX SET (1)
จากนั้นนาท่าน ล่ องเรื อชมควำมงำมทะเลสำบสุ ริยันจันทรำ ซึ่ งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรี ยบเสมือน
สวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยูใ่ นเขตซันมูนเลก เนชัน่ แนลซี นิกแอเรี ย ซึ่ งการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ าสู่ ยอดเขา ที่นบั จากความสู งระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33
กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั -จันทรา” จากนั้นนาท่านไปยัง จากนั้นนาท่าน
นมัสกำรอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 หลังจากนั้นนา
ท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและ
เทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์ แวะ ชิ มชำอูหลง ที่ข้ ึนชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วย ละลาย
ไขมันและเป็ นของฝากที่คนไทยนิยมซื้ อกลับเป็ นของฝากชนิดหนึ่ง จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลำดฝงเจี่ย ไนท์
มำร์ เก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (2) เมนู ชำบู ชำบู สไตล์ ไต้ หวัน
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั IN HOUSE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ำ

ร้ ำนพำยสั บปะรด – วัดจงไถซำนซื่ อ – GERMANIUM POWER – อุทยำนเหย่ หลิว่ –
หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่ น – ตลำดซีเหมินติง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม (3)
(อำหำรเช้ ำ/ อำหำรกลำงวัน/ อำหำรเย็น)
จากนั้นนาท่าน ร้ ำนพำยสั บปะรด ซึ่ งพายสับปะรดเป็ นขนมชื่ อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่
รู ้จกั ไปทัว่ โลก ให้ท่านได้เลื อกซื้ อ ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน พำยไส้ สัปปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมาย
จากนั้นนาท่านเยี่ยมชมสิ นค้าส่ งออกชื่ อดังของไต้หวันที่ศูนย์ GERMANIUM POWER เป็ นสร้อยที่มีพลัง
พิ เศษช่ วยในการปรั บ สมดุ ล ในร่ างกาย ซึ่ งสามารถปรั บสภาพประจุ ลบ–บวกในร่ างกายให้ส มดุ ล ระบบ
ไหลเวี ย นโลหิ ต ดี ช่ ว ยให้ ร่ า งกายสดชื่ น ลดอาการปวด จากนั้ น น าทุ ก ท่ า นเยี่ ย มชม อุ ท ยำนเหย่ ห ลิ่ ว
คาบสมุทรทางเหนือของไต้หวันที่ทุกท่านจะต้องประหลาดใจกับชายหาดที่มีหินสวยรู ปร่ างแปลกตามากมาย
ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ าทะเลและสายลมที่ปะทะมานับพันๆปี ไฮท์ไลท์ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดก็คือโขด
หินรู ป “เศียรรำชินี” ที่โด่งดังไปทัว่ โลก
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เทีย่ ง

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่ น ในอดีตที่นี่เคยเป็ นแหล่งเหมืองแร่ ทองคาที่มีชื่อเสี ยงแต่
หลังจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้าครอบครองไต้หวันและสงครามโลกครั้งที่สองได้จากไปที่แห่ งนี้ ก็เหลือไว้เพียง
แค่ความทรงจาในอดีตที่เคยเฟื่ องฟูและถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาและเมื่อปี 1989 จิ่วเฟิ่ นได้กลับฟื้ นขึ้นมา
มีชีวิตชี วาอีกครั้งเพราะมีการใช้หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่ อ”และ
“อู๋เหยียนเตอะซั นชิ ว”ทุ กท่ านจะได้สัม ผัสบรรยากาศหมู่บ ้านโบราณอาหารพื้ นเมื องรสเลิ ศพร้ อมของที่
ระลึ กน่ ารักๆตลอดทางเดิ น จากนั้นนาท่ านไปช้อปปิ้ ง ตลำดซี เหมินติง หรื อที่ คนไทยเรี ยกว่า “สยำมส
แควร์ เมืองไทย” มีท้ งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายีห่ อ้ ต่าง อาทิ
ONITSUKA TIGER แบรนด์ ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยีห่ ้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS,
NIKE แต่ในส่ วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (5) เมนู เสี่ ยวหลงเปำ
รับประทานอาหารมื้อพิเศษ “เมนูขึน้ ชื่ อของไต้ หวัน “เสี่ ยวหลงเปา” ที่โชว์ ฝีมือเชฟด้ วยการใช้ แผ่ นแป้ งเนื อ้
เนียนนุ่มอร่ อย กับไส้ ที่ปรุ งอย่ างลงตัว และจับเป็ นจีบปิ ด 18 จีบอย่ างสวยงาม ทานคู่กันกับซอสสู ตรเฉพาะ
ก่ อนรั บประทานต้ องจิม้ ให้ นา้ ซุปไหลออกมา แล้ วทานไปทั้งคา”
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั INTRENDY HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำม

อิสระให้ ท่ำนได้ ช้อปปิ้ ง หรื อ ท่ องเทีย่ วเมืองไทเปตำมอัธยำศัย

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม (6)
(อำหำรเช้ ำ/- /-)
ท่ำนสำมำรถเดินทำงท่องเทีย่ วไปยังสถำนทีต่ ่ ำงๆ ได้ อำทิเช่ น
วัดหลงซำนซื่ อ (Lungshan Temple) เป็ นหนึ่ งในวัดที่ เก่ าแก่ และมี ชื่ อเสี ยงมากที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งของเมื อง
ไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกื อบ 300 ร้อยปี แล้ว สร้ างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่ วงปี ค.ศ. 1738
เพื่อเป็ นสถานที่สักการะบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่ อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปั ตยกรรมคล้ายกับ
วัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็ นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรี ยกกันว่าเป็ นวัดสไตล์ไต้หวัน
อนุ สรณ์ สถำนเจียงไคเช็ ค ซึ่ งเป็ นแหล่งรวม รู ปภาพ สิ่ งของต่างๆ ที่เป็ นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ ยวกับ ท่าน
นายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยงั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุ นยัดเซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่ ตาแหน่งผูน้ าประเทศ ท่าน
จะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู ้ป้ ั นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่ งจะมีข้ ึนทุก 1 ชัว่ โมง บนชั้น
4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
กระเช้ ำเมำคง เป็ นอี ก หนึ่ งแหล่ งท่ องเที่ ยวส าคัญ ของเมื องไทเป ท่ านจะได้พ บกับ ความตื่ นเต้นขณะนั่ง
กระเช้าลอยฟ้ าเหมาคง กอนโดลาที่ พ าคุ ณโลดแล่ นเหนื อไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาติอนั สวยงาม และ
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ทิวทัศน์เมืองไทเปในมุมมองที่แตกต่างจากบนภูเขาที่เขียวขจี และยังเป็ นแหล่งเพาะปลูกชาที่มีชื่อเสี ยงของ
ไต้หวัน
Huashan 1914 Creative Park เหมาะสาหรับท่านที่ชื่นชอบดูงานอาร์ ตๆ นัง่ ชิ ลล์ๆ อยากได้มุุมถ่ายรู ปฮิปๆ
ที่ นี่ ก็ พ ลาดไม่ ไ ด้ โดยตัว ภายนอกอาคารก็ อ อกแบบมาได้ส วย และส่ ว นด้า นในก็ มี นิ ท รรศการต่ า งๆ
หมุนเวียนกันมาจัดอยูต่ ลอด
แหล่ งชอปปิ้ งย่ ำนซิ นยี่ (Xinyi Shopping District ) เป็ นย่านที่เพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อเป็ นศูนย์
รวมห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา ร้ านอาหารและแหล่ งความบันเทิ งที่ ทนั สมัยที่ สุ ดในไทเป ที่ ต้ งั อยู่ถ นนซิ นยี่
ระหว่าง 4 และ 5 หรื อระหว่าง 2 สถานีรถไฟใต้ดิน คือ สถานี MRT Taipei City Hall สายสี น้ าเงิน กับ สถานี
MRT Taipei 101 สายสี แดง อารมณ์คล้ายๆกับแถวสยามที่มีหา้ งใหม่ๆตั้งเรี ยงกันยาวหลายร้อยเมตร
ตั้นสุ่ ย (Tamsui) เป็ นถนนสายโบราณ ริ มแม่น้ าตันสุ่ ย ซึ่ งเคยเป็ นท่าเรื อแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ. 1858
ดังนั้นจึงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเจริ ญรุ่ งเรื อง และความคึกครื้ นของเมืองท่าในอดีต โดยภายในเมือง
ล้วนมีสิ่งก่อสร้างและอาคารบ้านเรื อนในรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก และญี่ปุ่นทางตอนใต้ ซึ่ง
ตลอดถนนริ มแม่น้ าสายนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายสิ นค้าพื้นเมืองมากมาย รวมทั้งร้านอาหารประจาท้องถิ่น
ตลำดปลำไทเป (Taipei Fish Market) เป็ นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน หรื ออีกชื่อที่
เรี ยกกันมาอย่างคุ น้ หู ว่า Addiction Aquatic Development หรื อเรี ยกย่อๆ ว่าตลาด ADD สถานที่แลนด์มาร์ ก
อี ก หนึ่ งแห่ ง ของไต้ ห วัน เปิ ดตัว อย่ า งเป็ นทางการหลั ง จากการปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ ต ลาดเดิ ม เมื่ อ ปี 2012
ซู เปอร์ มาร์ เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่ งอาหารสดใหม่ท้ งั ของทะเล, ผัก, ผลไม้และขนมต่างๆ ที่
จัดให้บริ การเป็ นโซนของแต่ละประเภทอาหารจานวนมากมายภายใต้หลังคาเดียวกัน ทั้งนี้ คุณสามารถเลือก
ของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุ งสุ กได้ตามใจชอบ
MITSUI OUTLET PARK สนุ ก สนานกับ การช้ อ ปปิ้ งสิ นค้ า แบรนด์ เนมมากมายในราคาสุ ดพิ เศษ
MITSUI OUTLET PARK มี ท้ งั หมด 5 ชั้น แบ่ งเป็ น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall หากท่านช้อปปิ้ ง ใน
ราคาที่เกิน 2,000 NT ขึ้นไป สามารถขอ Tax Refund ได้
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั INTRENDY HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี่

ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ ำลิฟท์ ชมวิวชั้น 89) – สนำมบินเถำหยวน – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม (7)
(อำหำรเช้ ำ/ -/ -)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่ รวมค่ ำขึน้ ตึกชมวิวชั้ น 89 รำคำ 720 บำท) ตึกที่มีความสู งถึง 508
เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาด
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14.15 น.
17.00 น.

ใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่กนั การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนาท่านขึ้นลิ ฟต์ที่มีความเร็ ว
ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที
สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินเถำหยวน”
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ
โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAY เทีย่ วบินที่ TG 633 (บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

*** หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,
สำยกำรบิน, กำรจรำจร และวันหยุดช่ วงเทศกำล เป็ นต้ นทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ ำเป็ นสำคัญ ***

โปรดทรำบเงื่อนไขต่ ำงๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรำยกำรทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พัก อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับเดียวกัน
ทำงบริษทั จะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบก่ อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อยประมำณ 1–3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมำยเตรียมตัวกำรเดินทำง

วันที่ 31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61

ท่ ำนละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น

ไม่ มรี ำคำเด็ก

6,900.-

พักเดีย่ วเพิม่

วันที่ 7 – 10 / 14 – 17 / 21 – 24 มิ.ย. 61
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น
พักเดีย่ วเพิม่

15,999 .-

ไม่ มรี ำคำเด็ก

ท่ ำนละ

15,999 .6,900.-

*** หมำยเหตุ ในกรณีที่ลูกค้ ำไม่ เข้ ำร้ ำนช้ อป ดังนี้ ร้ ำนเครื่ องสำอำง ร้ ำนชำอู่หลง ศู นย์ ปะกำรังแดง
ร้ ำนเค้ กไส้ สับปะรด ทำงบริษทั ขออนุญำตเก็บค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ ท่ ำนละ 500 บำทต่ อร้ ำน****
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*** หมำยเหตุ ในกรณีที่ลูกค้ ำปฏิเสธไม่ เดินทำงตำมตำรำงโปรแกรมทัวร์
ทำงบริษทั ขออนุญำตเก็บค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ ท่ ำนละ 400 บำทต่ อทริป***

รำคำทัวร์ รวม

รำคำทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่ สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าห นั ก ก ร ะ เป๋ าสั ม ภ าร ะ ส าย ก าร บิ น THAI
AIRWAYS
ขาไปท่านละ 30 กก. ขากลับท่านละ 30 กก
8. ค่ า ไกด์ ท ้ อ งถิ่ น น าท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่ า หั ว หน้ า ทัว ร์ น าท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
– การชดเชยอุ บตั ิ เหตุ ส่วนบุ คคลกรณี เสี ยชี วิตสู ญเสี ย
อวั ย วะ ส ายต าห รื อ ทุ พ พ ล ภ าพ ถ าวรสิ้ น เชิ ง
1,000,000บาท
– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่ าโทรศัพ ท์ส่ วนตัว, ค่ าซัก รี ด, มิ นิ บ าร์ ในห้ อง, รวมถึ ง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่ มที่ สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หาก
ท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก)
2. ค่ ำทิปคนขับรถ และไกด์ ท่ำนละ 1,000 NT (1,200 บำท)
ตลอดทริป ต่ อ 1 ท่ำน
3. ค่ ำภำษี มู ล ค่ ำเพิ่ ม 7% และภำษี หั ก ณ ที่จ่ ำย 3% (กรณี
ออก ใบเสร็ จรั บ เงินในนำมบริ ษั ท หรื อต้ องกำรใบกำกับ
ภำษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ต
ไทยกรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัว
คนต่างด้าว3)ใบสาคัญถิ่ นที่ อยู่ 4)สาเนาทะเบี ยนบ้าน 5)
สมุดบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2
รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดย
จ่ายค่ าบริ ก ารต่ างหาก (ส าหรั บ หนังสื อเดิ น ทางต่ างด้าว
เจ้า ของหนั ง สื อ เดิ น ทางต้อ งท าเรื่ อ งแจ้ง เข้า –ออกด้ว ย
ตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
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(เงื่อนไขกำรชดเชยตำมกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทำไว้ ) 6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลู กค้าต้อง
เป็ นผูช้ าระด้วยตนเอง)
7. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตไทยที่ตอ้ งการอยูเ่ กิน 30 วัน
8. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตราชการ (พาสปอร์ ตราชการต้อง
ทาวีซ่าทุกกรณี )
เงื่อนไขกำรจองและกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชำระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลื อชาระก่อนเดิ นทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงิ นส่ วนที่ เหลื อตามเวลาที่ กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสำเนำพำสปอร์ ตผู้เดินทำง (จะต้ องมีอำยุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือนก่ อน
หมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป-กลับ)
4. ในกรณี ที่ลูก ค้ ำต้ องออกตั๋ วโดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณ ำติ ด ต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษั ทฯ ก่ อนทุก ครั้ ง มิ ฉ ะนั้ นทำง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะ
แล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดิ นทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ
และเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 25 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
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3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่ น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพำะลูกค้ ำทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อกำรท่ องเทีย่ วเท่ ำนั้น
9. รำคำนีค้ ิดตำมรำคำตั๋วเครื่ องบินและภำษีน้ำมัน ณ ปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครื่ องบินและภำษีน้ำมันปรั บสู งขึน้ บริษัทฯ
สงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเก็บค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติมตำมรำคำตั๋วเครื่ องบินและภำษีนำ้ มันตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว

เรื่ อง กำรยกเว้ นวีซ่ำเข้ ำประเทศไต้ หวันให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 สิ งหำคม พ.ศ.2559
ทางรัฐบาลไต้หวันได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นใน
ประเทศไต้หวัน ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และสามารถพานัก
ในประเทศไต้หวันได้ 30 วัน (หากผูย้ ื่นประสงค์จะพานักในประเทศไต้หวันเกิ น 30 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์
อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจเข้ ำเมืองเพื่อยืนยันกำรมีคุณสมบัติกำรเข้ ำประเทศไต้ หวัน มีดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศไต้หวัน (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนิ นการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศไต้หวันได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศไต้หวัน (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
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(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนิ นการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศไต้หวัน
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนิ นการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติกำรเข้ ำประเทศไต้ หวัน (สำหรับกรณีกำรเข้ ำประเทศไต้ หวันด้ วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศไต้หวัน จะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานัก
ระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 30 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศไต้หวัน มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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