รหัสทัวร B2B2000065
หมูบานจิ่วเฟﻤน – ไทเป –อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค–ชอปปﻤงซีเหมินติง-Germanium
Power-เมืองหนานโถว – วัดจงไถถาน – ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัด
พระถัมซัมจัง๋ – วัดเหวินหวู – เมืองเจียอี้ - อุทยานอาหลี่ซัน – ชมปาสนพันป – นั่ง
รถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนทมารเก็ต - เมืองไทเป –DUTY
FEE – ตึกไทเป - ชอปปﻤงเคกพายสับปะรด – รานคอสเมติค

TAIWAN SIMPLE
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน
เดินทางมกราคม-มิถุนายน 63
ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา | นังรถไฟโบราณอาลีซนั | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก
TAIPEI พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชัน | ช็อปปิ งซีเหมินติง
หมู่บา้ นโบราณจิวเฟิ น | แช่นาแร่
ํ สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ราคาแนะนําเพียง

20,999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที . กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บา้ นจิวเฟิ น
ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิ งซีเหมินติง-Germanium Power-อาบนําแร่ภายในห้องพัก
วันที . เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา – วัดพระถัมซัมจัง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี
วันที . อุทยานอาหลีซัน – ชมป่ าสนพันปี – นังรถไฟโบราณอาหลีซัน เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
วันที . เดินทางเมืองไทเป –DUTY FEE – ตึกไทเป 101 ไม่รวมขึนชัน 89 – ช้อปปิ งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค –สนามบินเถาหยวน–
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30)

วันที

กรุ งเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. คณะพร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน ประตู เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมนําหนักกระเป๋ า
กิโลกรัมโดยมีเจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึนเครือง
[สําคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นาํ อาหารสด จําพวก เนือสัตว์ หรือเนือสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่ าฝื นมีโทษ
จับปรับได้]

วันที

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิว
เฟิ น – ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิ งซีเหมินติง-Germanium Power-อาบนําแร่
ภายในห้องพัก

01.45 น. ออกเดินทางสูก่ รุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เทียวบินที BR (มีอาหารและเครืองดืมบริการ
บนเครือง)
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน เวลาท้องถินเร็วกว่าประเทศไทย ชัวโมง (เพือความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร
เช้า
รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เครืองดืม)
นําท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิวเฟิ น ในอดีตทีจิวเฟิ นเป็ นแหล่งเหมืองทองทีมีชือเสียงตังแต่สมัยกษัตริยก์ วงสวี
สมัยราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองทีนี แต่ในยุคปั จจุบนั นีทีหมู่บา้ นจิวเฟิ นเป็ นหมู่บา้ นทีมี
การขายของพืนเมือง ทังขนมพืนเมือง อาหาร และของฝากแบบพืนเมืองหรือทีเราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้ น
OTOP ของไต้หวันนันเองและทีนียังมีโลเกชันความสวยงามและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รบั คัดเลือก
เป็ นสถานทีถ่ายทําซีรีย์เกาหลี ซีรีย์ไต้หวันและการ์ตนู แอนิเมชันของญีปุ่ นทีฉายทัวโลกอย่างเรือง SPIRITED
AWAY ทําให้ผคู้ นทัวโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้ นจิวเฟิ นจากการ์ตนู เรืองนีและกลายเป็ นสถานทีเทียว
ยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึงของไต้หวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บา้ นจิวเฟิ น
ตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลียนรถเป็ นรถเมล์แบบท้องถินขึนและลงเหมือนคนท้องถิน ท่านจะได้สมั ผัส
บรรยากาศแบบคนท้องถินและเพิมประสบการณ์การนังรถเมล์ของไต้หวัน *** จากนันเดินทางเข้าสูเ่ มืองไทเป

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO (เมนูสุกีสไตล์ไต้หวัน เซ็ท/ท่าน)
นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ทีสร้างขึนเพือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้าง
ถึง ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.
มีพืนทีประมาณ แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย
ส่วนทีสําคัญคือห้องแกลลอรีรูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม
ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนันเอง ภายในห้องนีไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านันทีเล่าเรืองราวชีวประวัติของ
ท่านทังสองแต่ยงั มีขา้ วของเครืองใช้ เสือผ้า รถยนต์กนั กระสุนประจําตําแหน่งทีจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่าน
ได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟั งเรืองราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิงเหล่านี และอีกหนึงส่วนทีสําคัญคือ
บริเวณชัน จัดแสดงรู ปปั นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ ชม.จะมีการจัดโชว์
การเปลียนเวรของเหล่าหทารทีแสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ช้อปปิ งย่าน ซี
เหมินติง ถือว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ งทียอดนิยมทีสุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามส
แควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทังเสือผ้าและ
รองเท้ากีฬายีห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายีห้อท้องถินให้เลือกซือ แต่ทนีี ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ งอย่างเดียว ยังมี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนําว่าพลาดไม่ได้กบั เมนู นําแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์
หรือปิ งซูแบบเกาหลีซงต้
ึ นตํารับของเมนูนีอยู่ทซีี เหมินติงนีเอง แวะช้อปปิ งร้าน Germanium ทีขึนชือเรืองสร้อย
ข้อมือเพือสุขภาพทีประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่กอ้ นธาตุเจอมาเนียม ทีมีคณ
ุ สมบัติ ทําให้เลือดลมเดินดีขนึ เพิม
ความกระปรีกระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังนําลึกทีเป็ นอัญมณีลาค่
ํ าทีหายากซึงมี
อยู่ไม่กีทีในโลก
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ทีพัก EASTERN HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
** พิเศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเมือยล้ากับการอาบนําแร่
แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก**

วันที
เช้า

เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจัง
วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลทีใหญ่ทสุี ดของไต้หวัน ทีไม่มีทางออกสูท่ ะเล ซึงเป็ นจุด
ศูนย์กลางของไต้หวัน หรือเรียกว่าสะดือของเกาะไต้หวันก็ได้ นําท่านไหว้สิงศักดิสิทธิที วัดจงไถฉาน วัดใหญ่ทาง
ภาคกลางของไต้หวัน วัดแห่งนีเป็ นวัดทีก่อสร้างขึนจากพลังแรงศรัทธาเลือมใสของเหล่าศิษยานุศิษย์และ
ประชาชนทีร่วมกันบริจาค ร่วมลงแรงลงใจให้กบั พุทธศาสนา ทังยังเป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทมีี หอ้ งศึกษาพระธรรม
หลายพันห้องและได้ชือว่าเป็ นวัดทีทันสมัยทีสุดแห่งหนึงในไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึงเป็ นทะเลสาบนําจืดทีเกิดขึนตามธรรมชาติทใหญ่
ี ทสุี ดของไต้หวัน
เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนีจะมีรูปร่างครึงบนเหมือน
พระอาทิตย์ ครึงล่างเหมือนพระจันทร์เสียวทีกําลังประกบกันอยู่และยังเป็ นตําแหน่งฮวงจุย้ ทีดีมีมงั กรล้อมรอบ
พืนทีบริเวณนีถือว่าเป็ นจุดรับพลังมังกรทีสมบูรณ์ทสุี ดของไต้หวัน นําท่านนังเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชม
ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี จากนันนําท่านสู่ วัดพระถังซัมจัง นมัสการพระทนต์(ฟั น) ของพระถัง
ซัมจัง ทีอัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็ นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรู ปกับมุมทีสวย
ทีสุดของทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา จากนันนําท่านกราบไหว้สิงศักดิสิทธิที วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ เทพเจ้า
แห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซือสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ลา่ สุดหรือทีเรารูจ้ กั กันใน
นาม “เฒ่าจันทรา” ทีมีชือเสียงมากในด้านความรักทีวัดหลงซานไทเป วัดนีถือว่าเป็ นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้า
สําคัญทีท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาทีวัดนี สิงทีน่าสนใจยังไม่หมดแค่นียังมีสิงโตหินอ่อน ตัว
ทีตังอยู่หน้าวัด ซึงมีมลู ค่าตัวละ ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็ นฉากหลัง ให้ท่านได้ถ่ายรู ปคู่อีกด้วย
นําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเจียอี เมืองค่อนไปทางใต้ของไต้หวัน

คํา
ทีพัก

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที
เช้า

อุทยานอาหลีซัน – ชมป่ าสนพันปี – นังรถไฟโบราณอาหลีซัน - เดินทางเมืองไถจง - ฝงเจีย
ไนท์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางขึนสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน ทีมีความสูงจากระดับนําทะเลกว่า , เมตร (ใช้เวลานังรถ
ขึนเขาประมาณ . - ชม.) ระหว่างทางทีวิงขึนเขาสูงไปเรือยๆ ท่านจะได้ชมวิวภูเขาสูงเรียงรายกันไต่ตวั กันสลับ
กับก้อนเมฆเป็ นวิวทีน่าตืนตาตืนใจยิงนัก เดินทางเข้าสู่อทุ ยานอาหลีซัน เป็ นอุทยานทีมีความสวยงามและมี
ชือเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน นําท่านเดินชมป่ าสนพันปี เป็ นลักษณะทางเดินขึนลงไล่ระดับแบบขันบันไดสลับ
ทางราบสองข้างทางเป็ นป่ าสนพันปี ลอ้ มรอบเป็ นบริเวณกว้าง ป่ าสนแห่งนีมีอายุมากกว่า ปี ท่านจะถ่ายรูป
รอบๆพร้อมกับเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนได้อย่างเต็มที จากนัน นําท่านนังรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟ
สายอาลีซนั ทีญีปุ่ นมีการสร้างขึนตังแต่ ค.ศ.
ในสมัยทียังปกครองไต้หวัน เพือใช้เป็ นเส้นทางลําเลียงไม้สน
ใหญ่บนเขาอาหลีซันลงมายังพืนทีด้านล่าง เส้นทางรถไฟสายนีสูงเป็ นอันดับที ของโลก และสูงเป็ นอันดับ
ของเอเชีย
** ในช่วงเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปี ท่านจะได้พบกับฤดูกาลของเทศกาลดอกซากุระทีบานสะพรังบนอุทยานอาหลี
ซัน หมายเหตุขนอยู
ึ ่กบั สภาพอากาศในแต่ละปี ดว้ ย **

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวัน นําท่านช้อปปิ ง ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต ตลาด
กลางคืนทีนิยมทีสุดของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททังแบบแผงลอยและร้านยีห้อแบรนด์ระดับกลาง
ร้านเครืองสําอางค์จากญีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬายีห้อต่างๆ เสือผ้าหลากหลายยีห้อ ทังยีห้อท้องถินของไต้หวันเอง
รวมแล้วกว่า ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซือ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ งก็ไม่ตอ้ งกลัว
เบือเพราะตลาดแห่งนียังเป็ นตลาดทีรวบรวมอาหารท้องถิน อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่งใหญ่ทสุี ดของไถ
จงอีกด้วย

คํา
ทีพัก

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที 5

เดิ น ทางเมื อ งไทเป – DUTY FEE- ตึ ก ไทเป
ไม่ ร วมชมวิ ว ชั น – ช้ อ ปปิ งเค้ ก พาย
สับปะรด-ร้านคอสเมติค – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุ งเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(BR205 : 20.45-23.30 น.)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน จากนันนําท่านช็อปปิ ง
สินค้าที DUTY FREE ซึงมีสินค้าแบรนด์เนมชันนําให้ท่านได้เลือกซือ ใน
ราคาโปรโมชันทีจะทําให้ท่านได้สว่ นลดมากมาย สินค้าแนะนํา ! เซ็ทชุด
นําหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ยห้ี อต่าง ๆ มีให้เลือก
มากมายและทีสําคัญท่านได้ของแท้แน่นอนหากท่านเลือกซือในดิวตีฟรี
และราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน .. คอนเฟิ รม์ ! นําท่านเดินทางสูเ่ มือง
ไทเป เมืองหลวงของไต้หวันนําท่านถ่ายรู ปคู่กบั ตึกไทเป ทีปั จจุบนั
ถือว่าเป็ นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กบั
ตึกไทเป นันแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน ! .. โครงสร้างของตึกนี
แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนีตึกทีมีความสูงถึง เมตร ภายในตัว
อาคารมีลกู ตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า ตันทีช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสันสะเทือนเวลาทีเกิด
แผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงทีสุดในโลก แต่ตกึ ไทเป ยังคงความเป็ นที ของไว้ได้คือลิฟต์ทเร็
ี วทีสุดใน
โลก (ไม่รวมค่าขึนลิฟท์ทเร็
ี วทีสุดในโลกเพือขึนจุดชมวิวชัน ราคา NTD )
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ภัตตาคารสุดหรู บนชัน ตึกไทเป
** ท่านจะได้ชมวิวเมืองไทเปจากชัน ของตึกไทเป
แบบวิวพาโนรามา **
นําท่านเลือกซือของฝาก ที ร้านพายสับปะรด ทีถือว่าเป็ นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจํา
ชาติเลยก็ว่าได้แนะนําให้ท่านซือเป็ นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ด
ทอด เป็ นต้น)นําท่านแวะชม ร้านคอสเมติค ศูนย์รวมเครืองสําอางชือดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ทีท่าน
สามารถซือเป็ นของฝากแก่คนทางบ้านได้
คํา
อิสระอาหารคํา ตามอัธยาศัย ...เพือความสะดวกในการช้อปปิ ง
สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวัน
20.45 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเทียวบินที BR (มี
อาหารและเครืองดืมบริการบนเครือง)
23.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ : TAIWAN SIMPLE
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก - ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน ปี
พักกับผู่ใหญ่ ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

วันที 12-16 ก.พ. 63
21,999.21,999.วันที 26 ก.พ.-1 มี.ค. 63
21,999.21,999.วันที 27-31 มี.ค. 63
21,999.21,999.วันที 01-05 เม.ย. 63
21,999.21,999.วันที 09-13 เม.ย. 63
23,999.23,999.วันที 23-27 เม.ย. 63
21,999.21,999.วันที 28 เม.ย.-2 พ.ค. 63
22,999.22,999.วันที 20-24 พ.ค. 63
21,999.21,999.วันที 27-31 พ.ค. 63
21,999.21,999.วันที 10-14 มิ.ย. 63
20,999.20,999.วันที 17-21 มิ.ย. 63
20,999.20,999.วันที 24-28 มิ.ย. 63
20,999.20,999.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ ,

เด็กอายุไม่เกิน ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดียว
เพิมท่านละ

21,999.21,999.5,000.21,999.21,999.5,000.21,999.21,999.5,000.21,999.21,999.5,000.23,999.23,999.5,000.21,999.21,999.5,000.22,999.22,999.5,000.21,999.21,999.5,000.21,999.21,999.5,000.20,999.20,999.5,000.20,999.20,999.5,000.20,999.20,999.5,000.บาท ราคานีรวมรายการทัวร์ ตัวเครืองบิน

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ทดูี แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเทียวกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าพืนเมืองให้
นักท่องเทียวทัวไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM ,
ร้านขนมพืนเมือง ฯลฯ ซึงจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนืองจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับ
นักท่องเทียวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม การบริโภคขึนอยูก่ ับความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทังสิน
ถ้าหากลูกค้าไม่มคี วามประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ
ณ วันทีมีการลงร้านรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่านเป็ นจํานวน
เงิน 00 NTD/ท่าน/ร้าน ***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า
เดือน หรือ
วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํา หน้า

หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางทีอายุไม่ถึง ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุ ร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

เงือนไขการให้บริการ
1.

2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู้ ดยสารจํานวน ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีทลูี กค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯเพือเช็ค
ว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิ รม์ เดินทางก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน
การชําระค่าบริการ
. กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ , บาท
. กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน ในกรณีทค่ี าทัวร์ราคาตํากว่า , บาท
. กรุ ณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ - วันก่อนออกเดินทาง ** วันก่อนเดินทางสําหรับ
ช่วงสงกรานต์และปี ใหม่**
การยกเลิกการเดินทาง
. แจ้งยกเลิ ก ก่อนการเดินทาง วัน ไม่ นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ ายทังหมด ** วัน
สําหรับช่วงสงกรานต์และปี ใหม่**
. แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
. แจ้งยกเลิก น้อยกว่า วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
. ยกเว้นกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการ
บิ น มี ก ารการัน ตี มัด จําที นังกับ สายการบิ น และค่ ามัด จําที พั ก รวมถึ งเที ยวบิ น พิ เศษ เช่ น
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงหมด
ั
ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
. กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือ เข้าประเทศทีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทังสิน
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านัน ไม่สนับสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทังไทย
และไต้หวัน ขึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าทีเท่านัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ทงสิ
ั น**

. เมื อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทังสิน

อัตราค่าบริการนีรวม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ข้างต้น
กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที
ค่าทีพักห้องละ - ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีทีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ เตียง+ ทีนอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษั ทจะมี การจัด ห้องพักให้เป็ นไป
ตามความเหมาะสมในลําดับต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านําหนักสัม ภาระรวมในตัวเครืองบิ น [ กิโลกรัม ] ค่ าประกัน วินาศภัย เครืองบิ น ตาม
เงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิมเติมกับทางเจ้าหน้าทีบริษัทได้ **
- เบียประกันเริมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีมีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]

ภาษี มลู ค่าเพิม % และหัก ณ ทีจ่าย %

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวี
ซ่าให้กับคนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสันในไต้หวันไม่เกิน วัน ถ้ากรณีทาง

2.
3.
4.

รัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิมในการขอ
วีซ่าตามทีสถานทูตกําหนด)
ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการ เช่ น ค่ า เครืองดื ม, ค่ า อาหารที สังเพิ มเอง, ค่ า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าภาษี นามั
ํ น ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัวเครืองบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถินและคนขับรถ รวม 1,000 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมีี ผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง ท่าน
ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึน
ก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนเทียวบิน โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจาก
สาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,
การนั ด หยุ ด งาน, การก่ อ การจลาจล, ภั ย ธรรมชาติ , การนํา สิ งของผิ ด กฎหมาย ซึ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาท
ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด

รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กบั คนไทย ผูท้ ประสงค์
ี
จะพํานักระยะสันในเมืองไต้หวันไม่เกิน 1 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพือ
เป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้า เมืองไต้หวัน
**เอกสารทีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัวเครืองบินและเอกสารเรืองทีพักทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ขึนอยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน**
1. ตัวเครืองบินขาออกจากเมืองไต้หวัน
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนระหว่างทีพํานักในเมืองไต้หวัน
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทติี ดต่อได้ระหว่างทีพํานักในเมืองไต้หวัน (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม และอืนๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในเมืองไต้หวัน

คุณสมบัตกิ ารเข้าเมืองไต้หวัน (สําหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทยัี งมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในเมืองไต้หวันจะต้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพือการพํานัก
ระยะสัน
3. ในขันตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 14 วัน
4. เป็ นผูท้ ไม่
ี มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้หวัน หรือมิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติทีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง

