รหัสทัวร B2B1900845

ทัวรไตหวัน TAIWAN OMG!! ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
5 วัน 4 คืน (TG)

ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา

ชมหมูบานโบราณจิ่วเฟﻤน ชิมขนมโบราณแบบของไตหวัน
ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET

อาบนํ้าแรภายในหองพักแบบบรรยากาศสวนตัว
ชอปปﻤง MITSUI OUTLET

ว ันที 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ไต้หว ัน
(สนามบินเถาหยวน) TG632 08.25-13.05 – เดินทาง
้ ปปิ งฝงเจียไนท์
เมืองไถจง – หมูบ
่ า้ นสายรุง้ – ชอ
ว ันที 2 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุรย
ิ ัน จ ันทรา
ั งั – ว ัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป – ร้าน
ว ัดพระถ ังซมจ
คอสเมติค – ว ัดหลงซาน
้ ปปิ งเค้กพายสบปะรด
ั
ว ันที 3 ชอ
– อุทยานเย๋หลิว – หมู่
ั 89
บ้านจิวเฟิ น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชน
ว ันที 4 ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – DUTY
้ ปปิ งซีเหมินติง –
FEE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ ค – ชอ
อาบนําแร่ภายในห้องพ ัก
ว ันที 5 MITSUI OUTLET – ไต้หว ัน (สนามบินเถา
หยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ TG633
14.05-17.00

กําหนดการเดินทาง

ว ันที 22-26 พ.ค. 62, 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 62

ราคา 21,900 บาท

ว ันที 05-09, 12-16, 19-23 มิ.ย. 62

ราคา 21,900 บาท

ราคาย ังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนข ับรถท่านละ 1,000 เหรียญไต้หว ัน/ทริป/ท่าน
**สําหร ับทิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความประท ับใจ**

ว ันที 1:
05.30 น.

08.25 น.
13.05 น.
กลางว ัน

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ไต้หว ัน (สนามบินเถาหยวน) TG632 08.25้ ปปิ งฝงเจียไนท์
13.05 เดินทางเมืองไถจง-หมูบ
่ า้ นสายรุง้ – ชอ
คณะพร ้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน 4 ประตู 2 เคาเตอร์ C สายการบิน THAI AIRWAYS
รวมนํ าหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัมโดยมีเจ ้าหน ้าทีคอยให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อน
ขึนเครือง
่ รุงไทเป เมืองไต ้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทียวบินที
ออกเดินทางสูก
TG632
(มีอาหารและเครืองดืมบริการบนเครือง)
ถึงท่าอากาศ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หว ัน (เวลาท ้องถินเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัวโมง) พาท่านผ่านพิธต
ี รวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร
บริการอาหารว่างแบบปิ คนิคบนรถ (แฮมเบอร์เกอร์+เครืองดืม)
จากนั นนํ าท่านเดินทางโดยรถโค ้ชสู่ เมืองไถจง นํ าท่านสู่ หมู่บ า้ นสายรุง
้ เดิมเป็ นหมู่บ ้าน
ทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั งในยุคสงครามกลางเมือ งของจีน ทีเดินทางลีภัยมารวมตัว ที
ไต ้หวัน เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผู ้คนย ้ายออก บ ้างก็ล ้มหายตายจากกันไป ต่อมามีโครงการรือ
หมูบ
่ ้านแห่งนีและสร ้างเป็ นเมืองใหม่แต่... ในระหว่างทีทํ าการรือถอนมีทหารเก่านายหนึงนาม
ว่า คุณปู่ หวง หย่ง ฟู่ ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนวกํ าแพง และตัวบ ้าน นั ยว่าเป็ นเสมือน
การบอกลาหมูบ
่ ้านแห่งนีที ภาพวาดบนกําแพงและตัวบ ้านสะดุดตาผู ้พบเห็ น ด ้วยสีสันทีสดใจ
เปี ยมไปด ้วยความสุข ทังตัวหนังสือ ตัวการ์ตน
ู ใบหน ้าคน จนได ้รับการกล่าวขานในวงกว ้าง นํ า
ิ ค ้า
ท่า นช ้อปปิ ง ตลาดฝงเจียไนท์ม าร์เก็ ต ตลาดกลางคืนทีนิย มทีสุด ของเมือ งไถจงมีส น
หลากหลายประเภททั งแบบแผงลอยและร ้านยีห ้อแบรนด์ระดับ กลาง ร ้านเครืองสํ าอางค์จาก
ญีปุ่ น ร ้านรองเท ้ากีฬายีห ้อต่างๆ เสือผ ้าหลากหลายยีห ้อ ทังยีห ้อท ้องถินของไต ้หวันเอง รวม
แล ้วกว่า 100 ร ้านค ้าให ้ท่านได ้เลือกแวะซือ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช ้อปปิ งก็
ไม่ต ้องกลัวเบือเพราะตลาดแห่งนียังเป็ นตลาดทีรวบรวมอาหารท ้องถิน อาหารทานเล่นหรือ
ทานจริงจังแหล่งใหญ่ทสุ
ี ดของไถจงอีกด ้วย

คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
่ พั
นํ าคณะเข ้าสูท
ี ก โรงแรม MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันที 2:

ั งั – ว ัดเห
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุรย
ิ ัน จ ันทรา - ว ัดพระถ ังซมจ
วินหวู่ -เดินทางไทเป – ร้านคอสเมติค – ว ัดหลงซาน

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมือ งหนานโถว มณฑลทีใหญ่ ท ีสุด ของไต ้หวัน ทีไม่ม ีท างออกสู่ท ะเล นํ า ท่ า น
ล่องเรือทะเลสาบสุรย
ิ ัน-จ ันทรา ซึงเป็ นทะเลสาบนํ าจืดทีเกิดขึนตามธรรมชาติทใหญ่
ี
ท ีสุด
ของไต ้หวันเส ้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่ง
นีจะมีรูปร่างครึงบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึงล่างเหมือนพระจันทร์เสียวทีกําลังประกบกันอยูแ
่ ละ
ยังเป็ นตํ าแหน่ งฮวงจุ ้ยทีดม
ี ม
ี ังกรล ้อมรอบ พืนทีบริเวณนีถือว่าเป็ นจุด รับ พลังมังกรทีสมบูรณ์
ทีสุด ของไต ้หวั น นํ า ท่ า นนั งเรือ ยอร์ช แบบส่ว นตั ว ของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ
ทะเลสาบแห่งนี จากนั นนํ าท่านสู่ วัดพระถังซัมจัง นมัสการพระทนต์(ฟั น) ของพระถังซัมจัง ที
อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็ นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด ้วย ท่านจะได ้ถ่ายรูปกับมุม
ทีสวยทีสุดของทะเลสาบสุรย
ิ ัน จันทรา จากนั นนํ าท่านกราบไหว ้สิงศักดิสิท ธิที ว ัดเหวินหวู่
เช่น ศาสดาขงจือ เทพเจ ้าแห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ ้าแห่งความซือสัตย์ และเทพเจ ้า
ื
แห่งความรักองค์ใหม่ลา่ สุดหรือทีเรารู ้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ทีมีชอเสี
ยงมากในด ้านความ
รักทีวัดหลงซันไทเป วัดนีถือว่าเป็ นจุดศูนย์รวมของเทพเจ ้าสํ าคัญทีท่านสามารถมาขอพรได ้
ครบทุกความปรารถนาทีวัดนี สิงทีน่าสนใจยังไม่หมดแค่นียังมีสงิ โตหินอ่อน 2 ตัว ทีตังอยูห
่ น ้า
วัด ซึงมีมล
ู ค่าตัวละ 1 ล ้านเหรียญดอลล่าร์ไต ้หวันเป็ นฉากหลังให ้ท่านได ้ถ่ายรูปคูอ
่ ก
ี
กลางว ัน

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต ้หวันนํ าท่านช ้อปปิ งร้าน
เครืองสําอางค์ COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครืองสําอางชือดังของไต ้หวัน มากมายหลาย
ั หลงซานซ ือ
แบรนด์ ทีท่า นสามารถซือเป็ นของฝากแก่ค นทางบ ้านได ้ จากนั นนํ าท่ านสู่ ว ด
หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็ นวัดเก่าแก่ทสร
ี ้างขึนในปี ค.ศ. 1738 ซึงถือได ้ว่าเป็ นวัดพุทธทีเก่าแก่
ทีสุดในไต ้หวันก็วา่ ได ้ ภายในวัดแห่งนีเต็มไปด ้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปั ตยกรรมที
ประณี ต ท่ า นจะได ้เห็ น ลวดลายมั งกรและเหล่า เทพเจ ้าทีได ้สร ้างไว ้อย่า งวิจ ต
ิ รงดงามโดย
ช่างฝี มือทีหาได ้ยากในปั จจุบัน ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทัวทุกมุมโลกมาเคารพ
สักการะไม่ขาดสายและ สําหรับท่านทีต ้องการขอพรเรืองความรัก ขอด ้ายแดงเสริมดวงความรัก
ขอได ท
้ ี นี กั บ องค์เ ทพเจ า้ แห่ งความรัก หรือ ”เฒ่ า จั น ทรา ตํ า นานด า้ ยแดงแห่ งรั ก ” ซึง เป็ น
ื ยงโด่งดังมากของไต ้หวัน
สัญลักษณ์ทแสดงออกถึ
ี
งคูแ
่ ท ้ มีชอเสี

คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
่ พั
นํ าคณะเข ้าสูท
ี ก โรงแรม ASIA PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันที 3:

้ ปปิ งเค้กพายสบปะรด
ั
ชอ
– อุทยานเย๋หลิว – หมูบ
่ า้ นจิวเฟิ น – ตึกไทเป 101 ไม่
ั 89
รวมชมวิวชน

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ั ปะรด ที ถือ ว่ า เป็ นขนมสั ญ ลั ก ษณ์ ข องไต ห
นํ า ท่ า นเลื อ กซือของฝาก ที ร้า นพายส บ
้ วั น
เปรียบเสมือ นขนมประจํ าชาติเลยก็ ว่าได ้แนะนํ า ให ้ท่ านซือเป็ นขนมฝากแก่ค นทางบ ้านหรือ
เพือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต ้น) นํ าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ
เย๋หลิว อุทยานแห่งนีตังอยูท
่ างส่วนเหนือสุดของเกาะไต ้หวัน มีลักษณะพืนทีเป็ นแหลมยืนไป
ในทะเล การเซาะกร่อนของนํ าทะเลและลมทะเล ทําให ้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่างๆ
ื
ทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ น่ าตืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึงมีชอเสี
ยงโด่ง
ดังไปทัวโลก

กลางว ัน

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร อาหารทะเลสไตล์ไต้หว ัน
นํ าท่านสู่ หมูบ
่ า้ นโบราณจิวเฟิ น ระหว่างทางก่อนขึนเขาไปยังหมู่บ ้านจิวเฟิ นท่านจะได ้เห็ น
เส ้นทางรถไฟแห่งแรกของไต ้หวั นทีสร ้างขึนในสมัยราชวงศ์ช งิ ในอดีต ทีจิวเฟิ นเป็ นแหล่ ง
ื
เหมืองทองทีมีชอเสี
ยงตังแต่สมัยกษั ตริยก
์ วงสวี สมัยราชวงศ์ชงิ มีนักขุดทองจํ านวนมากพา

กันมาขุดทองทีนี แต่ในยุคปั จจุบันนีทีหมู่บ ้านจิวเฟิ นเป็ นหมู่บ ้านทีมีการขายของพืนเมือง ทั ง
ขนมพืนเมือ ง อาหาร และของฝากแบบพืนเมือ งหรือ ทีเราเข ้าใจกันง่ายๆ คือ หมู่บ ้าน OTOP
ของไต ้หวันนั นเองและทีนียังมีโลเกชันความสวยงามและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจน
ได ้รับคัดเลือกเป็ นสถานทีถ่ายทําซีรย์
ี เกาหลี ซีรย์
ี ไต ้หวันและการ์ตน
ู แอนิเมชันของญีปุ่ นทีฉาย
ทัวโลกอย่างเรือง SPIRITED AWAY ทํ าให ้ผู ้คนทัวโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ
่ ้านจิว
เฟิ นจากการ์ตูนเรืองนีและกลายเป็ นสถานทีเทียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่ง
หนึงของไต ้หวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบ
่ ้านจิวเฟิ นตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์
จะต อ
้ งเปลี ยนรถเป็ นรถเมล์ แ บบท อ
้ งถินขึนและลงเหมือ นคนท อ
้ งถิน ท่ า นจะได ส
้ ั ม ผั ส
บรรยากาศแบบคนท ้องถินและเพิมประสบการณ์การนั งรถเมล์ของไต ้หวัน *** นํ าท่านออก
่ ับ ตึกไทเป 101 ทีปั จจุบันถือว่าเป็ นจุดแลนด์มาร์ค
เดินทางสู่ เมืองไทเป นําท่านถ่ายรูปคูก
ของไต ้หวั น หากท่ า นมาไต ้หวั นแล ้วไม่ม ีรูป คู่ กั บ ตึก ไทเป 101 นั นแปลว่า ท่ า นมายั งไม่ถ งึ
ไต ้หวัน ! .. โครงสร ้างของตึกนีแสดงถึงความสามารถทางด ้านวิศวกรรมของไต ้หวัน เพราะตึก
แห่งนีตึกทีมีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทีช่วย
ถ่วงสมดุลของตัวตึกไว ้ และช่วยการสันสะเทือ นเวลาทีเกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูง
ทีสุดในโลก แต่ตก
ึ ไทเป 101 ยังคงความเป็ นที 1 ของไว ้ได ้คือลิฟต์ทเร็
ี วทีสุดในโลก (ไม่รวม
ค่าขึนลิฟท์ทเร็
ี วทีสุดในโลกเพือขึนจุดชมวิวชัน 89 ราคา 600 NTD )
คํา

ั ...เพือความสะดวกในการชอ
้ ปปิ ง
อิสระอาหารคํา ตามอ ัธยาศย
่ พั
นํ าคณะเข ้าสูท
ี ก โรงแรม ASIA PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันที 4:
เชา้

ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
้ ปปิ งซเี หมินติง – อาบนําแร่ภายในห้องพ ัก
– ชอ
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า น ช ้อปปิ งศู นย์ส ร ้อยสุขภาพ Germanium ทีขึนชือเรืองสร ้อยข ้อมือ Germanium ที
ประกอบไปด ้วยแม่เหล็ กแร่ก ้อนธาตุเจอมาเนียม ทีมีคุณ สมบัต ิ ทํ าให ้เลือ ดลมเดินดีขน
ึ เพิม
ความกระปรีกระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังนํ าลึกทีเป็ นอัญมณีลํา
ค่ า ที ห ายากซึงมี อ ยู่ ไ ม่ ก ี ที ในโล ก นํ าท่ า นสู่ ตลาดป ลาไท เป ห รือ Addiction Aquatic
Development [ Taipei Fish Market ] บรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟ ู้ ดคล ้ายของญีปุนแต่
ิ ค ้า
ไม่ต ้องไปถึงญีปุ่ น ท่ านจะได ้เห็ นบรรยากาศการซือขายอาหารทะเลแบบสด ๆ และมีส น
หลากหลายให ้เลือ กชม เลือ กชิม บางทีท่ า นอาจจะอดใจไม่ไ หวจนซือติด ไม ้ติด มือ เผือเป็ น
อาหารมือเย็นของท่านก็ได ้

กลางว ัน

ร ับประทานอาหารกลางว ัน เมนูสก
ุ ี TAKAO 1 เซ็ท/ท่าน
ิ ค ้าแบรนด์เนมชันนํ าให ้ท่านได ้เลือกซือ
จากนั นนํ าท่านช็อปปิ งสินค ้าที DUTY FREE ซึงมีสน
่
ในราคาโปรโมชั นที จะทํ า ให ท
้ ่ า นได ส
้ ว นลดมากมาย สิน ค า้ แนะนํ า ! เซ็ ท ชุด นํ าหอมแบบ
EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ยห
ี ้อต่าง ๆ มีให ้เลือกมากมายและทีสําคัญท่านได ้ของแท ้แน่นอน
หากท่ า นเลือ กซือในดิว ตีฟรีแ ละราคาถู ก กว่ า เมือ งไทยแน่ น อน .. คอนเฟิ ร์ม ! นํ า ท่ า นชม
อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ทีสร ้างขึนเพือรํ าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช ้เวลาใน
การสร ้างถึง 3 ปี สร ้างแล ้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพนที
ื ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด ้านใน
ตัวอาคารประกอบไปด ้วย 2 ส่วนทีสําคัญคือห ้องแกลลอรีรูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดี
และคนใกล ้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั นเอง
ภายในห ้องนีไม่ได ้มีแค่รูปภาพเท่านั นทีเล่าเรืองราวชีวประวัตข
ิ องท่านทังสองแต่ยังมีข ้าวของ
เครืองใช ้ เสือผ ้า รถยนต์กันกระสุนประจํ าตํ าแหน่ งทีจัดแสดงไว ้อย่างน่าสนใจให ้ท่านได ้เลือก
ชมเลือ กถ่ายรูปพร ้อมฟั งเรืองราวทางประวัต ศ
ิ าสตร์ไปพร ้อมกับสิงเหล่านี และอีกหนึงส่วนที

สําคัญคือบริเวณชัน 4 จัดแสดงรูปปั นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและใน
ทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลียนเวรของเหล่าหทารทีแสดงความเคารพและภักดีต่อท่าน
้ ปปิ งย่าน ซเี หมินติง ถือว่าเป็ นแหล่งช ้อปปิ งที
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ให ้ท่านได ้ ชอ
ยอดนิยมทีสุดของไต ้หวันเลยก็วา่ ได ้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต ้หวัน หาก
ิ ค ้าทั งเสือผ ้าและ
เปรียบเทียบกับเกาหลีก็ คอ
ื เมียงดงไต ้หวัน ด ้านในมีห ลากหลายแบรนด์ส น
ิ ค ้ายีห ้อท ้องถินให ้เลือกซือ แต่ทนี
ิ ค ้าช ้อปปิ งอย่าง
รองเท ้ากีฬายีห ้อต่าง ๆ ยังมีสน
ี ไม่ได ้มีแค่สน
เดียว ยังมีร ้านอาหารเยอะแยะมากมายให ้ท่านได ้เลือกรับประทาน แนะนํ าว่าพลาดไม่ได ้กับเมนู
ึ ้นตํารับของเมนูนอยู
นํ าแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิ งซูแบบเกาหลีซงต
ี ท
่ ซี
ี เหมินติงนีเอง
ั เพือความสะดวกในการชอ
้ ปปิ ง
อิสระอาหารคําตามอ ัธยาศย

คํา

่ พั
นํ าคณะเข ้าสูท
ี ก โรงแรม EASTERN HOTSPRING HOTEL YANGMEI หรือ
เทียบเท่า
** พิเศษ !! ให้ทา่ นผ่อนคลายความเมือยล้าก ับการอาบนําแร่แบบบรรยากาศสว่ นต ัว
ภายในห้องพ ัก**

ว ันที 5:

MITSUI OUTLET – ไต้หว ัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบิน
สุวรรณภูม)ิ TG633 14.05-17.00

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพือช ้อปปิ งสินค ้าแบรนด์เนมที MITSUI OUTLET MALL เป็ น
OUT LET MALL ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็ นแบรนด์ท ีเหล่านั ก ช ้อปปิ งรู ้จัก กันอยู่แล ้ว เช่น
Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill,
Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอืนๆ อีกมากมาย ด ้วยราคาสินค ้าทีถูกกว่า
ราคาตลาดทัวไปกว่า 35% – 70%

14.05 น.
17.00 น.

สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต ้หวัน
่ รุงเทพฯโดย สายการบิน THAI AIRWAYS (รวม
อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสูก
นํ าหนักกระเป๋ า 30 Kg) เทียวบินที TG633 (มีอาหารบริการบนเครือง)
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั
และเหตสุดวิสยต่างๆทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า โดยทางบริษ ัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสําค ัญ***

หมายเหตุ !! หากทางสายการบินไทย (TG)
มีการประกาศปร ับราคาภาษีนําม ันเพิมขึน
ิ ธิในการปร ับราคาท ัวร์ขน
ทางบริษ ัทขอสงวนสท
ึ
โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ิ ันโปรแกรม : TAIWAN OMG!! ไทเป ทะเลสาบสุรย
จ ันทรา 5 ว ัน 4 คืน สายการบินไทย (TG)
อ ัตราค่าบริการ
ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตัว
ท่านละ

พักเดียวเพิม
ท่านละ

22-26 พ.ค. 62

21,900

21,900

21,900

21,900

12,900

5,500

29 พ.ค.-02 มิ.ย. 62

21,900

21,900

21,900

21,900

12,900

5,500

05-09 มิ.ย. 62

21,900

21,900

21,900

21,900

12,900

5,500

12-16 มิ.ย. 62

21,900

21,900

21,900

21,900

12,900

5,500

19-23 มิ.ย. 62

21,900

21,900

21,900

21,900

12,900

5,500

กําหนดการเดินทาง

**เนืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มรี าคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบร
ู ณ์ ณ ว ันเดินทางกล ับ] ท่านละ 7,000 บาท
ราคานีรวมรายการท ัวร์ ตวเครื
ั
องบิน
***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปม ัคคุเทศก์และคนข ับรถ รวม 1,000 เหรียญ/ทริป/ท่าน***

***สําหร ับทิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความประท ับใจ***
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั างๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว
และเหตสุดวิสยต่
่ งหน้า โดยทางบริษ ัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์
ํ ค ัญ***
และความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสา

เงือนไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครังจะต ้องมีผู ้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึนไป ถ ้าผู ้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง เพือเช็ค
ข ้อมูลความถูกต ้องของรายการทัวร์รวมทังไฟล์บน
ิ และเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสิน

3.

การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง* 30 ว ันก่อนเดินทางสําหร ับสงกรานต์ *

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ** 45 ว ัน สําหร ับสงกรานต์ **
4.2 แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค ้าใช ้จ่ายทังหมด
4.4 ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต ้องการันตีมด
ั จํ ากับสายการบินหรือค่ามัดจําทีพักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัด จํ า หรือค่าทั วร์ทั งหมดเนืองจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายใน
เทียวบินนันๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํานวนผู ้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์)

2.

คณะจองจํานวนผู ้ใหญ่ 15 ท่านขึนไปออกเดินทาง (มีหัวหน ้าหัวหน ้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถงึ จํานวนผู ้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1.

ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด

2.

ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห ้อง)

3.

ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ

4.

ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนํ าเทียวตามรายการทีระบุ

6.

รวมนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีสามารถโหลดได ้นํ าหนัก 30 กิโลกรัม

7.

ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค ้าท่านใดสนใจซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูล
เพิมเติมกับทางเจ ้าหน ้าทีบริษัทได ้ **
- เบียประกันเริมต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]

8.

รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นํามัน

9.

ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.

กระเป๋ าเดินทาง

2.

กระเป๋ าเดินทางในกรณีทนํ
ี าหนั กเกินกว่าทีสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินนํ าหนั กตามสายการ
บินกําหนด

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืม, ค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด

5.

ค่าอาหารทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด ้าว

7.

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท ้องถินและคนขับรถ รวม 1,000 NTD /ท่าน/ทริป

8.

ค่าธรรมเนียมนํ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา

9.

ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า เข า้ ไต ห
้ วั น สํ า หรั บ หนั ง สื อ เดิน ทางไทย(เล่ ม ข า้ ราชการ) ต อ
้ งยื นวี ซ่ า เข า้ ไต ห
้ วั น มี
ค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบริการยืนวีซา่ 500 บาทต่อท่าน ใช ้ระยะเวลาในการยืนวีซา่ 5-7 วัน
ทําการ (สําหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช ้วีซา่ ทางบริษัทขอ
เก็บค่าวีซา่ ทีเกิดขึนตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด

หมายเหตุ
1.

ิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสด
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
บริษัทฯ มีสท
ุ วิสย

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง
การเมือ ง, การประท ้วง, การนั ด หยุด งาน, การก่อ การจลาจล, อุบัต เิ หตุ, ความเจ็ บ ป่ วย, ความสูญ หายหรือ
ั อืนๆ เป็ นต ้น
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เหตุสด
ุ วิสย

3.

หากท่ านยกเลิก ก่อ นรายการท่ องเทียวจะสินสุด ลง ทางบริษัท ฯ จะถือ ว่าท่ านสละสิท ธิและจะไม่รับ ผิด ชอบ
ค่าบริการทีท่านได ้ชําระไว ้แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน

4.

ิ ดกฎหมาย
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนืองมาจากมีสงผิ
หรือเอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

5.

รายการนีเป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากได ้สํารองทีนังบนเครือง และ
โรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรียบร ้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานีคิดตามราคาตัวเครืองบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัวเครืองบินปรับสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัว
เครืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเกียวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช ้า เปลียนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีให ้บริการ บริษัทฯจะดํ าเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริการ
ทัวร์อนทดแทนให
ื
้ แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สําหรับค่าบริการนันๆ

8.

ิ ธิในการให ้คํ าสัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ นอกจากมี
มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน

9.

หากไม่ส ามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุ ใ นโปรแกรมได ้ อั น เนื องมาจากธรรมชาติ ความล่ า ช ้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทั งสิน แต่ทังนีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานที
อืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานีโดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

10.

เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินมัดจํ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร ้าน

11.

ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง มิเช่นนั น
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน

12.

กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไม่วา่ เหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทังหมด

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านัน
ไม่สนับสนุนให ้ลูกค ้าเดินทางเข ้าไต ้หวันโดยผิดกฎหมายและในขันตอนการผ่านการตรวจคน
เข ้าเมือง ทังไทยและไต ้หวัน ขึนอยูก
่ บ
ั การพิจารณาของเจ ้าหน ้าทีเท่านันลูกค ้าทุกท่านต ้อง
ผ่านการตรวจคนเข ้าเมืองด ้วยตัวของท่านเอง
ิ
ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให ้ความชว่ ยเหลือใดๆได ้ทังสน**

