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GQ1TPE-BR001
TAIWAN SIMPLE

ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน
เดินทางกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2562

–

 ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก
TAIPEI 101 พรอมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 | ช็อปปงซีเหมินติง |

หมูบานโบราณจิ่วเฟน | แชน้ําแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายในหองพัก

ราคาเพียง19,999.-
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาเตอร R สายการบิน EVA (BR) รวมนํ้าหนักกระเปา 30
กิโลกรัมโดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเคร่ือง
[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขาเมืองไตหวันหากฝาฝนมีโทษจับ
ปรับได]

วันท่ี 2
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมูบานจิ่วเฟน – ไทเป –
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค–ชอปปงซีเหมินติง-Germanium Power-อาบนํ้าแรภายในหองพัก

01.45 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินที่ BR206  (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบน
เครื่อง)

06.35 น. เดินทางถึง สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ิน) หลงัจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร

เชา รับประทานอาหารแบบกลอง (แฮมเบอเกอร+เคร่ืองด่ืม)
นําทานสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟน ในอดีตท่ีจ่ิวเฟนเปนแหลงเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงต้ังแตสมัยกษัตริยกวงสว้ี   สมัย
ราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี แตในยุคปจจบัุนน้ีท่ีหมูบานจ่ิวเฟนเปนหมูบานท่ีมีการขาย
ของพื้นเมอืง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเขาใจกันงายๆ คือหมูบาน OTOP ของ
ไตหวันน่ันเองและท่ีน่ียังมีโลเกช่ันความสวยงามและโดดเดนเปนเอกลกัษณเฉพาะตัวจนไดรับคัดเลือกเปนสถานท่ีถาย
ทําซีรีย่เกาหลี ซีร่ียไตหวันและการตูนแอนิเมช่ันของญ่ีปุนท่ีฉายท่ัวโลกอยางเร่ือง SPIRITED AWAY  ทําใหผูคนท่ัว
โลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบานจ่ิวเฟนจากการตูนเร่ืองน้ีและกลายเปนสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอิน
หรือถายรูปอีกแหงหนึ่งของไตหวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจ่ิวเฟนตรงกับวันเสารและอาทิตย
จะตองเปล่ียนรถเปนรถเมลแบบทองถ่ินข้ึนและลงเหมือนคนทองถ่ิน ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถ่ินและ
เพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน *** จากน้ันเดินทางเขาสูเมืองไทเป

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO (เมนูสุก้ีสไตลไตหวัน 1 เซ็ท/ทาน)
นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรางข้ึนเพ่ือรําลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3
ป สรางแลวเสรจ็ในป พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนท่ี
สําคัญคือหองแกลลอร่ีรูปภาพตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ ทานมาดาม ซง เมย
หลิง หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพเทาน้ันท่ีเลาเร่ืองราวชีวประวัติของทานท้ังสอง
แตยังมีขาวของเคร่ืองใช เส้ือผา รถยนตกันกระสุนประจําตําแหนงท่ีจัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือก
ถายรูปพรอมฟงเร่ืองราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกับส่ิงเหลาน้ี และอีกหน่ึงสวนท่ีสําคัญคือบริเวณช้ัน 4 จัดแสดง

เส้นทางการเดนิทาง

วันที . กรุงเทพฯ – สนามบินสวุรรณภูมิ

วันที . กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมูบ้่านจิวเฟิน

ไทเป–อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิงซีเหมินตงิ-Germanium Power-อาบนําแร่ภายในห้องพัก

วันที . เดินทางเมืองหนานโถว – วดัจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสริุยัน จนัทรา – วดัพระถมัซมัจงั – วัดเหวินหวู ่– เมืองเจียอี

วันที . อทุยานอาหลซีัน –  ชมป่าสนพนัปี – นงัรถไฟโบราณอาหลซีนั เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต

วันที . เดินทางเมืองไทเป –DUTY FEE – ตึกไทเป 101 ไม่รวมขนึชนั 89 – ช้อปปิงเค้กพายสบัปะรด – ร้านคอสเมติค –สนามบินเถาหยวน–

กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30)
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รูปปนขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวการเปล่ียนเวรของเหลาห
ทารทีแ่สดงความเคารพและภักดีตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ชอปปงยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอป
ปงทีย่อดนิยมท่ีสุดของไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับ
เกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาท้ังเส้ือผาและรองเทาก่ีฬาย่ีหอตาง ๆ ยังมีสินคาย่ีหอ
ทองถ่ินใหเลือกซ้ือ แตท่ีน่ีไมไดมีแคสินคาชอปปงอยางเดียว ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือก
รับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู นํ้าแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซ่ึงตนตํารับของเมนูน้ีอยูท่ีซี
เหมินตงินี่เอง     แวะชอปปงราน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรือ่งสรอยขอมอืเพื่อสุขภาพที่ประกอบไปดวยแมเหล็กแร
กอนธาตุเจอมาเน่ียม ท่ีมีคุณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีข้ึน เพ่ิมความกระปรีก้ระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึง
ปะการงัแดง ปะการังนํ้าลึกท่ีเปนอัญมณีลํ้าคาท่ีหายากซ่ึงมีอยูไมก่ีท่ีในโลก

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ท่ีพัก EASTERN HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเทา

** พิเศษ !! ใหทานผอนคลายความเมื่อยลากับการอาบนํ้าแร แบบบรรยากาศสวนตัวภายในหองพัก**

วันท่ี 3
เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถถาน – ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง วัดเหวินหวู –
เมืองเจียอ้ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญท่ีสุดของไตหวัน ท่ีไมมีทางออกสูทะเล ซ่ึงเปนจุดศูนยกลาง
ของไตหวัน หรือเรียกวาสะดือของเกาะไตหวันก็ได นําทานไหวส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดจงไถฉาน วัดใหญทางภาคกลางของ
ไตหวัน วัดแหงน้ีเปนวัดท่ีกอสรางข้ึนจากพลังแรงศรัทธาเล่ือมใสของเหลาศิษยานุศิษยและประชาชนท่ีรวมกันบริจาค
รวมลงแรงลงใจใหกับพุทธศาสนา ท้ังยังเปนมหาวิทยาลัยสงฆท่ีมีหองศึกษาพระธรรมหลายพันหองและไดช่ือวาเปน
วัดท่ีทันสมัยท่ีสุดแหงหน่ึงในไตหวัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซ่ึงเปนทะเลสาบนํ้าจืดท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดของไตหวันเสนทาง
รอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย
คร่ึงลางเหมือนพระจันทรเส้ียวท่ีกําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยท่ีดีมีมังกรลอมรอบ พ้ืนท่ีบริเวณน้ีถือ
วาเปนจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณท่ีสุดของไตหวัน   นําทานน่ังเรือยอรชแบบสวนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศ
รอบๆ ทะเลสาบแหงน้ี จากน้ันนําทานสู วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจ๋ัง ท่ีอัญเชิญมาจาก
ชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูปกบัมุมทีสวยท่ีสุดของทะเลสาบสุรยัิน
จันทรา จากน้ันนําทานกราบไหวส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู เชน ศาสดาขงจ้ือ เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู เทพ
เจาแหงความซ่ือสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหมลาสุดหรือท่ีเรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมาก
ในดานความรักทีวั่ดหลงซานไทเป วัดน้ีถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญท่ีทานสามารถมาขอพรไดครบทุก
ความปรารถนาท่ีวัดน้ี ส่ิงท่ีนาสนใจยังไมหมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีต้ังอยูหนาวัด ซ่ึงมีมลูคาตัวละ 1 ลาน
เหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลัง ใหทานไดถายรูปคูอีกดวย
นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองเจียอ้ี เมืองคอนไปทางใตของไตหวัน

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ท่ีพัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเทา

วันท่ี 4 อุทยานอาหล่ีซัน – ชมปาสนพันป – น่ังรถไฟโบราณอาหล่ีซัน - เดินทางเมืองไถจง - ฝงเจ่ียไนท
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางข้ึนสู อุทยานแหงชาติอาหล่ีซัน ท่ีมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลกวา 2,200 เมตร (ใชเวลาน่ังรถข้ึนเขา
ประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวางทางท่ีว่ิงข้ึนเขาสูงไปเร่ือยๆ ทานจะไดชมวิวภูเขาสูงเรียงรายกันไตตัวกันสลับกบักอน
เมฆเปนวิวท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจย่ิงนัก เดินทางเขาสูอุทยานอาหล่ีซัน เปนอุทยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงโดงดังมาก
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ของไตหวัน นําทานเดินชมปาสนพันปเปนลักษณะทางเดินขึน้ลงไลระดบัแบบขั้นบันไดสลับทางราบสองขางทางเปน
ปาสนพันปลอมรอบเปนบริเวณกวาง ปาสนแหงน้ีมีอายุมากกวา 100 ป ทานจะถายรูปรอบๆพรอมกับเดินชิวกับ
อากาศเย็นสบายสูดโอโซนไดอยางเต็มท่ี จากน้ัน นําทานน่ังรถไฟโบราณ เสนทางรถไฟสายอาลีซันท่ีญ่ีปุนมีการสราง
ข้ึนต้ังแต ค.ศ.1912 ในสมัยท่ียังปกครองไตหวัน เพ่ือใชเปนเสนทางลําเลียงไมสนใหญบนเขาอาหล่ีซันลงมายังพ้ืนท่ี
ดานลาง เสนทางรถไฟสายน้ีสูงเปนอันดับท่ี 13 ของโลก และสูงเปนอันดับ 2 ของเอเชีย
** ในชวงเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปทานจะไดพบกับฤดูกาลของเทศกาลดอกซากุระท่ีบานสะพร่ังบนอุทยานอาหล่ีซนั
หมายเหตุข้ึนอยูกับสภาพอากาศในแตละปดวย **

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู เมืองไถจง เมืองใหญทางภาคกลางของไตหวัน นําทานชอปปง ตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนท่ี
นิยมท่ีสดุของเมอืงไถจงมีสนิคาหลากหลายประเภทท้ังแบบแผงลอยและรานย่ีหอแบรนดระดับกลาง ราน
เคร่ืองสําอางคจากญ่ีปุน รานรองเทากีฬาย่ีหอตางๆ เส้ือผาหลากหลายย่ีหอ ท้ังย่ีหอทองถ่ินของไตหวันเอง รวมแลว
กวา 100 รานคาใหทานไดเลอืกแวะซ้ือ แวะชมตามใจชอบ….หากทานใดไมใชขาชอปปงก็ไมตองกลัวเบ่ือเพราะตลาด
แหงน้ียังเปนตลาดท่ีรวบรวมอาหารทองถ่ิน อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญท่ีสุดของไถจงอีกดวย

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ท่ีพัก MOVING STAR HOTEL  หรือเทียบเทา

วันท่ี 5
เดินทางเมืองไทเป – DUTY FEE- ตึกไทเป 101 ไมรวมชมวิวช้ัน 89 – ชอปปงเคกพายสับปะรด-รานคอสเมติค –
ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30 น.)

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู เมืองไทเป เมืองหลวงของไตหวัน จากน้ันนําทานช็อปปงสินคาท่ี DUTY FREE  ซ่ึงมสิีนคาแบรนดเนม
ช้ันนําใหทานไดเลอืกซ้ือ ในราคาโปรโมช่ันท่ีจะทําใหทานไดสวนลดมากมาย สินคาแนะนํา ! เซ็ทชุดนํ้าหอมแบบ
EXCLUSIVE SET จากแบรนดย่ีหอตาง ๆ มีใหเลือกมากมายและท่ีสําคัญทานไดของแทแนนอนหากทานเลือกซือ้
ในดิวต้ีฟรีและราคาถูกกวาเมืองไทยแนนอน .. คอนเฟรม ! นําทานเดินทางสูเมืองไทเป เมืองหลวงของไตหวันนําทาน
ถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ท่ีปจจบัุนถือวาเปนจุดแลนดมารคของไตหวัน หากทานมาไตหวันแลวไมมีรูปคูกับตึกไทเป
101 น่ันแปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน ! .. โครงสรางของตึกน้ีแสดงถึงความสามารถทางดานวิศวกรรมของไตหวัน
เพราะตึกแหงน้ีตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 660 ตันท่ีชวยถวงสมดุล
ของตัวตึกไว และชวยการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงท่ีสุดในโลก แตตึกไทเป 101 ยังคง
ความเปนท่ี 1 ของไวไดคือลิฟตทีเ่ร็วท่ีสุดในโลก (ไมรวมคาข้ึนลิฟทท่ีเร็วท่ีสุดในโลกเพ่ือข้ึนจุดชมวิวช้ัน 89 ราคา 600
NTD )

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ภัตตาคารสุดหรูบนช้ัน 86 ตึกไทเป 101
** ทานจะไดชมวิวเมืองไทเปจากช้ัน 86 ของตึกไทเป 101 แบบวิวพาโนรามา **
นําทานเลือกซื้อของฝาก ที่ รานพายสับปะรด ท่ีถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวันเปรียบเสมือนขนมประจําชาติ
เลยก็วาไดแนะนําใหทานซ้ือเปนขนมฝากแกคนทางบานหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ปอปคอรน, เห็ดทอด เปน
ตน)นําทานแวะชม รานคอสเมติค ศูนยรวมเคร่ืองสําอางช่ือดังของไตหวัน มากมายหลายแบรนด ท่ีทานสามารถซ้ือ
เปนของฝากแกคนทางบานได

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการชอปปง
สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน

20.45 น. อําลากรงุไทเป เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเท่ียวบินท่ี BR205  (มีอาหาร
และเครือ่งดื่มบริการบนเครือ่ง)

23.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
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อัตราคาบริการ : TAIWAN SIMPLE
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR

กําหนดการเดินทาง
ผูใหญพัก 2-3

ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12
ป

พักกับผูใหญ 1
ทาน

ทานละ

เด็กอายุไมเกิน
12 ป

(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน
12 ป

(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

พักเดี่ยว
ทานละ

วันท่ี 06-10 ก.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 5,000.-

วันท่ี 12-16 ก.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 5,000.-

วันท่ี 20-24 ก.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 5,000.-

วันที่ 03-07 ส.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 5,000.-

วันท่ี 08-12 ส.ค. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.-

วันท่ี 16-20 ส.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 5,000.-

วันท่ี 21-25 ก.ย. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.-

วันท่ี 02-06 พ.ย. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 5,000.-

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ทาน/ทริป
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เง่ือนไขการใหบริการ

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง
2.  ในกรณีท่ีลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา

กรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังส้ิน
3.  การชําระคาบริการ
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000 บาท
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจาํนวน  ในกรณีท่ีคาทัวรราคาตํ่ากวา 10,000 บาท
    3.3 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง **30 วันกอนเดินทางสําหรับ

ชวงสงกรานตและปใหม**
4.  การยกเลิกการเดินทาง

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด **45 วันสําหรับ
ชวงสงกรานตและปใหม**
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด
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4.4 ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจําที่ น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงนิมัดจํา หรอื คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรงุเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาเมือง
ไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและไตหวัน
ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวย
ตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังส้ิน**
4.6 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

อัตราคาบริการน้ีรวม
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ

กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรอื ระดับเทียบเทา

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทจะมีการจัดหองพักใหเปนไปตามความ
เหมาะสมในลําดับตอไป **

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.  คาประกนัอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม
 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล
 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบรษัิทได **
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน

บาท]
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
 [รกัษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน

บาท]
7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%
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อัตราคาบริการน้ีไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถากรณีทางรัฐบาล
ไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่
สถานทูตกําหนด)

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท,
คาซักรีดฯลฯ

3. คาภาษีนํ้ามัน ทีส่ายการบินเรยีกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 เหรียญไตหวนั/ทริป/ทาน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอน

วันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ท้ังสิน้ หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ

นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เม่ือทานตกลงชําระเงนิมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในเมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน

ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอน

การตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน

**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพักทาง

บริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน**

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากเมืองไตหวัน

2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางท่ีพํานักในเมืองไตหวัน

    (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)

3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในเมืองไตหวัน (เชน คน รูจกั โรงแรม และ

อื่นๆ)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในเมืองไตหวัน
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คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมอีายุการใชงานเหลืออยู

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการ

พํานักระยะส้ัน

3. ในข้ันตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกนิ 14 วัน

4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

เมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง


