รหัสทัวร B2B2000663
ทัวรไตหวัน เซใจไปไทเป เปยโถวดินแดนแหงนํ้าพุรอน 4 วัน 2 คืน (XW)
ตึกไทเป101 - วัดหลงซาน - หมูบ
 านโบราณจิ่วเฟﻤน - พิพิธภัณฑบอนํ้าพุรอนเปยโถว
Beitou Hot Springs Park – ซื่อหลินกวนตี๋ - ผิงซี-หมูบ
 านสือเฟน - ซื่อหลินไนทมารเก็ต - ซี
เหมินติง

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)
วันที . กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) (XW : . - . )-ไทเป-เป่ ยโถวดินแดนแห่งนําพุรอ้ นและ
ประวัติศาสตร์ไต้หวัน-พิพิธภัณฑ์บ่อนําพุรอ้ นเป่ ยโถว- Beitou Hot Springs Park-ซือหลินกวนตี-ร้านพายสับปะรด- ร้าน Germanium -วัดหลง
ซาน-ซีเหมินติง
วันที . ไทเป-หมู่บา้ นโบราณจิวเฟิ น-ผิงซี-หมู่บา้ นสือเฟิ น-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ตึกไทเป (ไม่รวมค่าขึนชัน
)-ร้าน COSMETIC -ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที . ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 :09.40-12.30 , 10.20-13.00)

วันที่ 1
23.00น.

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไตหวัน(สนามบินเถาหยวน)
คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ ดยสารขาออกระหวางประเทศ 1 ชั้น 3
เคานเตอร 5 ประตู 5 สายการบินนกสกูต (NOKSCOOT) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง
.. เนื่องจากตองเปนไปตามกฏของ NOKSCOOT ซึ่งสายการบินจะทําการสุมจับที่นั่ง
วางบนเครื่อง (RANDOM SEAT) ซึ่งเปนทีน
่ ั่ง STANDARD SEAT ใหกับลูกคา
เทานั้น โดยหากทานมีความประสงคจะระบุทน
ี่ ั่งบนเครื่องหรือตองการเปลี่ยนที่นั่งใหม
จะมีคาใชจายเพิ่มเติม
[สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว หรือเนื้อสัตวแปรรูปเขาเมือง
ไตหวันหากฝาฝนมีโทษจับปรับได]

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไตหวัน(สนามบินเถาหยวน) (XW182 : 02.25วันที่ 2

07.05)-ไทเป-เปยโถวดินแดนแหงนํ้าพุรอ
 นและประวัติศาสตรไตหวัน-พิพิธภัณฑ
บอนํ้าพุรอนเปยโถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนตี-๋ รานพาย
สับปะรด- ราน Germanium -วัดหลงซาน-ซีเหมินติง

02.25 น.

ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน นกสกูต

(NokScoot)เที่ยวบินที่ XW182
(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) ***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังนี้***
เนื่องดวยทางสายการบินนกสกูต
 อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง
โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาที่อีกครั้ง
DMK-TPE : XW182 ( 02.25-07.05 , 03.20-08.00 , 03.45-08.30 )

02.25 น.

ออกเดินทางสูกรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไมมีอาหาร
บริการบนเครื่อง)

07.05 น.

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนกรุงไทเปเมืองไตหวันเวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1
ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น)
หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เดินทางถึงสนามบินเถา
หยวนกรุงไทเปเมืองไตหวันเวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) หลังจากทานได
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เชา

รับประทานอาหารแบบกลอง (McDonald’s)
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเปยโถวดินแดนแหงนํ้าพุรอนและประวัติศาสตรไตหวัน

นําทานชม พิพิธภัณฑบอนํ้าพุรอนเปยโถว พิพิธภัณฑสไตลวิคตอเรียและการ
ผสมผสานกันระหวางยุโรปกับโรมันอายุเกาแกนับรอยปของไตหวัน ตัวอาคารชั้นแรก
สรางขึ้นจากอิฐสีแดงโดดเดนสวยงามและชั้นที่สองทํามาจากไมกระดานตกแตงดวย
กระจกสีโมเสกมีขนาดใหญประมาณ 2,300 ตารางเมตร และการออกแบบของพื้นที่
โดยรวมมีรป
ู แบบเดียวกับภูเขา (Mount Izu Hot Spring Bath) ของประเทศญี่ปุน
ภายในมีการจัดแสดงประวัตค
ิ วามเปนมาและความรูเกี่ยวกับบอนํ้าพุรอนและหอง
อาบนํ้า นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ของหองสมุด สถานที่พักตากอากาศ บอนํ้ารอนและราน
ขายของที่ระลึกอีกดวย นําทานแชนํ้าพุรอนที่ Beitou Hot Springs Park

นํา

ทานชม ซื่อหลินกวนตี๋ เปนบานพักของมาดามเจียงซึ่งก็คือบานพักของอดีต
ประธาณาธิบดีเจียงไคเช็ค ณ ปจจุบัน ถูกทําใหเปนสวนทีม
่ ีขนาดใหญ ซึง่ เพราะความ
ใหญนี้เองทําใหมีมุมมากมายใหเราไดคนหากันสําหรับสวนแหงนี้ และเสมือนพื้นที่
โดยรอบจะเปนสวนเชิงนิเวศเปนแหงแรกของไทเป
กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกี้ชาบู 1 เซ็ท/ทาน)
นําทานแวะชอปปﻥงราน Germanium ที่ขึ้นชือ
่ เรื่องสรอยขอมือ Germanium ที่มี
คุณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปรา และคลาย ความเครียด
รวมถึงปะการังแดง เปนอัญมณีลํ้าคาที่สุดในโลกซึ่งมีอยูไมกี่ที่ จากนั้นนําทานสู วัด
หลงซานซื่อ เปนวัดเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดวาเปนวัดพุทธที่เกาแก
ที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงนี้เต็มไปดวยรูปแบบของประติมากรรมและ
สถาปตยกรรมที่ประณีต ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลาเทพเจาที่ไดสรางไว
อยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือที่หาไดยากในปจจุบัน ในแตละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชน
จากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ สําหรับทานที่ตองการขอพรเรื่อง
ความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดที่นี่กับองคเทพเจาแหงความรักหรือ ”เฒา
จันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก”ซึง่ เปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงคูแท มีชื่อเสียงโดงดัง
มากของไตหวัน
ชอปปﻥงยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปﻥงที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวันเลยก็วาได
หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีกค
็ ือ
เมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเสื้อผาและรองเทากี่ฬายี่หอตาง ๆ
ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่นี่ไมไดมีแคสินคาชอปปﻥงอยางเดียว ยังมี

รานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู
นํ้าแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับของเมนูนอ
ี้ ยูที่ซีเหมินติงนี่เอง
คํ่า

อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการชอปปﻥง

ที่พัก

นําทานเดินทางเขาสูท
 ี่พัก Ever Spring Hotel หรือเทียบเทา
ไทเป-หมูบานโบราณจิ่วเฟﻤน-ผิงซี-หมูบานสือเฟน-ปลอยโคมลอยผิงซี (ไมรวมคา

วันที่ 3

โคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ตึกไทเป101(ไมรวมคาขึ้นชั้น 89)-ราน COSMETIC ซื่อหลินไนทมารเก็ต

เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม
นําทานอิสระชอปปﻥง หมูบานโบราณจิ่วเฟﻤน ซึ่งเปนแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต
สมัยกษัตริย กวงสวี้ แหงราชวงศชิง มีนก
ั ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การ
โหมขุดทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพ
ยายออกไปเหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา จนกระทั่งมีการใชจิ่วเฟﻤนเปนฉากในการ
ถายทําภาพยนตร “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อูเหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่
สวยงามในฉากภาพยนตร ไดดงึ ดูด นักทองเที่ยวจํานวนมากใหเดินทางมาชื่นชม จิว่
เฟﻤนจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหทานไดเพลิดเพลินในการจับจายซื้อของ
กินที่แปลกตา เชน บัวลอยเผือกที่โดงดังที่สุดในไตหวันที่มีรสชาติแบบดัง้ เดิม ไขตม
 ใบ
ชา และของแฮนเมดพื้นเมืองที่ทานสามารถซื้อกลับมาเปนของฝากไดอีกดวย

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสู เขตผิงซี ที่นี่เริ่มโดงดังและมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมากันมาก

ขึ้น หลังจากที่ภาพยนตรรก
ั โรแมนติกชื่อดังของไตหวัน เรื่อง You Are the Apple
of My Eye ออกฉายเมื่อป 2011 ซึ่งมีเสนทางรถไฟสายผิงซีเปนหนึ่งในสถานที่ถาย
ทําของภาพยนตรเรื่องนี้ ทําใหที่นี่ไดชื่อวาเปนหนึ่งในเสนทางรถไฟสาย โรแมนติกของ
ไตหวันอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวของเขตผิงซีนั่นก็คอ
ื หมูบานสือเฟน เปนหมูบานเล็ก ๆ ที่มี
ทางรถไฟสายผิงซีวิ่งผานตรงกลางหมูบาน สองขางทางเปนรานขายของที่ระลึกที่
เกี่ยวกับโคมไฟขงหมิงที่เปนสัญลักษณของหมูบานแหงนี้ ที่นี่มีเทศกาล PINGXI SKY
LANTERN FESTIVAL หรือเทศกาลปลอยโคมลอยขงหมิงจัดขึ้นทุกปในชวงระหวาง
ตรุษจีน ทานสามารถเขียนคําอธิษฐานลงบนโคมขงหมิงและปลอยโคมที่นี่ได (ไมรวมคา
โคมขงหมิง)

เดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มค
ี วาม
สูงถึง 508 เมตร เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจด
ุ ชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีก
ดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม
 ขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กันการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว นําทานอัพเดทแฟชั่น และการตกแตงรานคา สไตล
ไตหวัน นําทานเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไตหวัน ที่ รานพายสับปะรด (ขนม
พายสับปะรด, ปอปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) นําทานแวะชมรานเครื่องสําอาง
COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของไตหวันมากมายหลายแบรนดที่
ทานสามารถซื้อเปนของฝากแกคนทางบานได

หลังจากนั้นนําทานชอปปﻥง ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต ตลาดยามคํา่ คืนที่ใหญที่สุดใน
ไทเป ใหทานซื้อสินคาพื้นเมือง อาหาร หรือสินคาที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
คํ่า

อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการชอปปﻥง

ที่พัก

นําทานเดินทางเขาสูท
 ี่พัก King’s Paradise Hotel หรือเทียบเทา

วันที่4

ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(XW181 : 09.40-12.30 , 10.20-13.00)

เชา

รับประทานอาหารเชา (BREAKFAST BOX)

07.00 น.

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวัน

10.20 น.

อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมนํ้าหนัก
กระเปา 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

13.00 น.

คณะเดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ
ประทับใจ

อัตราคาบริการ : ไตหวัน เซใจไปไทเป เปยโถวดินแดนแหงนํา้ พุรอน
4 วัน 2 คืน BY (XW)
ผูใหญพก
ั
กําหนดการเดินทาง

2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน

เด็กอายุไมเกิน

12 ป

12 ป

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

ทานละ

ทานละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

11-14 ก.พ. 63

11,888

11,888

11,888

3,500

-

17-20 ก.พ. 63

10,888

10,888

10,888

3,500

-

23-26 ก.พ. 63

11,888

11,888

11,888

3,500

-

25-28 ก.พ. 63

11,888

11,888

11,888

3,500

-

27 ก.พ. – 01 มี.ค.63

13,888

13,888

13,888

3,500

-

08-11 มี.ค.63

11,888

11,888

11,888

3,500

-

10-13 มี.ค.63

11,888

11,888

11,888

3,500

-

12-15 มี.ค.63

13,888

13,888

13,888

3,500

-

22-25 มี.ค.63

11,888

11,888

11,888

3,500

-

24-27 มี.ค.63

11,888

11,888

11,888

3,500

-

*****เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษ จึง ไมมรี าคาเด็ก*****
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ จนถึง ณ วันเดินทางกลับ] เก็บราคาทานละ 6,000
บาทราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน
ราคาทัวรขางตน ยังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถ
ทานละ 1,500 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน
**(เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)**
สําหรับทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการใหบริการ

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนีข
้ ึ้นอยูก
 ับสาย
การบิน/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยตางๆ ที่ทางบริษัทไม
สามารถคาดการณและแจงใหคณะทานทราบลวงหนาได หากมีเหตุการณขางตนเกิดขึ้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา และขอใหคณะทานยินยอมและยินดีที่จะปฏิบัติตามประกาศ โดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความเหมาะสม ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึน
้ ไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า
6 หนา
หมายเหตุ : สําหรับผูเ ดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ รานชาอูหลง , ราน
COSMETIC , ศูนยแร GERMANIUM , รานขนมพืน
้ เมือง ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวาราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา
เปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน ***
เงื่อนไขการใหบริการ
1.

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
เพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษท
ั จะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น

3.

การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรราคาตํ่ากวา 10,000 บาท
3.3 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง

4.

การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000
บาท
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุป
 ที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมก
ี ารคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวา
ยกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาเมืองไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง
ทั้งไทยและไตหวัน ขึน
้ อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานัน
้ ลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งสิน
้ **
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราคาบริการนี้รวม
1.

คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย
่ นระดับชั้นที่นั่งจากชัน
้ ประหยัดเปนชั้น
ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และ
ถาโดยการชําระเงินเพือ
่ อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น

2.

คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทาง
โรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษท
ั จะมีการจัดหองพักให
เปนไปตามความเหมาะสมในลําดับตอไป **

3.

คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน

4.

เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5.

คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต
 20 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6.

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซือ
้ ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษท
ั ได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3
ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ ีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
1.5 ลานบาท]

7.

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศ
ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถา
กรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจาย
เพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)

2.

คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม
่ นอกเหนือจาก
รายการ คาซักรีด คาโทรศัพท

3.

คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

4.

คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรว มคณะไมถึง 10 ทาน

2.

ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เนื่องจากสาเหตุตางๆ

4.

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5.

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง

6.

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋ เครื่องบินและ
เอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกบ
ั ลูกทัวร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในเมือง
ไตหวัน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน คน
รูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน
คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการ
ยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขา
ขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัตก
ิ ารถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของ
การถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง

