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ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง ดอนเมือง–ไต้หวัน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (BOEING 777–200 // 415 ที่นงั่ )
ลาใหญ่ ใหม่กิ๊ก ขาไปบินตอนดึกถึงเช้าไม่เสี ยเวลาเที่ยว
ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ของประเทศไต้หวัน (พักไทจง 1 คืน / ไทเป 2 คืน)
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK)
ตึกไทเป 101 (รวมค่ าลิฟท์ ชมวิวชั้น 89)
 ช้อปปิ้ ง 3 ตลาดดัง ฟ่ งเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต ซื่ อหลินไนท์มาร์ เก็ตและตลาดซี เหมินติง
 อิ่มอร่ อยกับอาหาร 10 มื้อ เมนูไฮไลท์ระดับดีลกั ซ์ (ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เสต็ค+สลัดบาร์ ,พระกระโดด
กาแพง) บริ การครบทุกมื้อ ไม่ มีอิสระทานเอง
 มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็ นน้ าซุ ปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กนั กับซอสสู ตรเฉพาะ
ณ ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ “ติ่น ไท่ ฟง”
**บริการ FREE WI-FI บนรถ ตลอดการเดินทาง , อัตรานีเ้ ป็ นราคาทีร่ วมค่ าวีซ่าแล้ว **
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กาหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์ 59
มีนาคม 59

6-10 เม.ย. 59

ราคา 21,999.–
ราคา 19,999.–
ราคา 31,999.–

13-17 เม.ย. 59

ราคา 32,999.–

20-24 / 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 59

ราคา 19,999.–

4 - 8 / 11-15 / 18 –22 / 25-29 พ.ค.59

ราคา 19,999.–

17 - 21 ก.พ.59
2 – 6 / 9-13 / 16 -20 / 23-27 / 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 59

เมษายน 59

พฤษภาคม 59
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สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

เถาหยวน – ผูหลี่ – วังจงไถ่ ถาน – ล่องเรื อสุ ริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ –
ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
ออกเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
โดย สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (ตั้งแต่ วนั ที่ 31 มีนาคม ออกเดินทางเวลา 0310-0805 น.)
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรไต้หวันแล้ว
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (1)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่ อ ซึ่ งเป็ นวัดที่ทนั สมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท
มี ความสู ง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดี ยวกัน กับตึ ก 101 มี โครงสร้ างแข็งแกร่ งมาก เมื่ อปี 1999 เกิ ด
แผ่นดินไหวอย่างแรง พสุ ธาแยกและเกิดธรณี สูบหมู่บา้ นหายไปที่เมืองหนานโถวแต่วดั นี้กลับไม่เป็ นอะไรเลยสร้าง
ความศรัทธาให้กบั ชาวไต้หวันมากมีหอ้ งเรี ยนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม จากนั้นนาท่าน
ล่ องเรื อชมความงามทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์ แลนด์แห่ ง
ไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลก เนชัน่ แนลซี นิกแอเรี ย ซึ่ งการท่องเที่ ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้ นเมื่อวันที่ 24 มกราคม
2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จาก
ผื น น้ า สู่ ย อดเขา ที่ นับ จากความสู ง ระดับ 600-2000 เมตร มี ค วามยาว 33 กิ โ ลเมตร เป็ นทะเลสาบที่ มี ภู เ ขา
สลับซับซ้อนล้อมรอบ ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดู คล้ายพระอาทิ ตย์แ ละพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่ มาของนามอัน
ไพเราะว่า “สุ ริยนั -จันทรา”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร เมนู ปลาประธานาธิบดี (2)

จากนั้นนาท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซาจัง๋ ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965
หลังจากนั้นนาท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพ
เจ้าแห่งความซื่ อสัตย์ หลังจากนั้นนาท่าน จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฝงเจีย่ ไนท์ มาร์ เก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้
ท่านเลือกสรร ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร เมนู เสต็ค + สลัดบาร์ (3)
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THE CLOUD HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ไทจง – ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น – อุทยานเย่ หลิว่ – ตึกไทเป 101 (รวมค่ าลิฟท์ ชมวิวชั้น 89) ซื่ อหลินไนท์ มาร์ เก็ต

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (4)
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/อาหารเย็น)
นาท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่ งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยกษัตริ ยก์ วงสวี้ แห่ งราชวงศ์ชิง มีนกั
ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ ธาตุต่างๆ ทาให้จานวนแร่ ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้ น
พากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มี การใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์
“เปยซั งเฉิ งชื่ อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซั นชิ ว” ทัศนี ยภาพภูเขาที่ สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ ยว
จานวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว อุทยานแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ทางส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะ
พื้นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่ อนของน้ าทะเลและลมทะเล ทาให้เกิดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง
ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิ นรู ปพระเศียรราชินี ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร เมนูอาหารท้ องถิ่น + ซีฟู้ด (5)
จากนั้นนาท่านสู่ เมืองไทเป เดินทางสู่ ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึก รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว) ตึกที่มีความสู งถึง
508 เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาด
ใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่กนั การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนาท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็ วที่สุดใน
โลก ด้วยความเร็ วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที จากนั้น นาท่านไปยัง ตลาดซื่ อหลินไนท์ มาเก็ต เป็ นไนท์มาร์ เก็ต
สายแรกของเมืองไทเป จึงเป็ นไนท์มาร์เก็ตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป อายุกว่า 200 ปี เป็ นจุดเริ่ มต้นของความ
เจริ ญของเมืองไทเป เมื่อ ครั้งที่ชาวฮัน่ เริ่ มอพยพมาจากจีนเพื่อ มาตั้งรกรากใหม่ที่เกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง
ส่ วนถนนด้านหน้าของหัวซี ไนท์มาร์เก็ตก็จะเป็ นไนท์มาร์เก็ตทัว่ ไป ที่มีขายของทั้ง ของกิน เสื้ อผ้า รองเท้า ต่างๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร เมนู สุ กไี้ ต้ หวัน (6)

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่
เช้ า

CITY LAKE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DUTY FREE – ศู นย์ ปะการังสี แดง – ช้ อปปิ้ งเค้ กพายสั ปปะรด – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค –
ตลาดซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
จากนั้นนาท่าน ไปช้อปปิ้ งสิ นค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่ งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนาให้ท่านได้เลือก
ซื้ อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็ นพิเศษ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ ประการั งแดง เป็ นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุด
ของโลก ซึ่ งปะการั งแดงถื อเป็ นอัญมณี ช้ นั สู งและเป็ นที่ แพร่ หลายของชาวไต้หวัน มี พลังพิ เศษช่ วยในการปรับ
สมดุลในร่ างกาย ซึ่ งชาวไต้หวันนิ ยมนามาทาเป็ นเครื่ องประดับชนิ ดต่างๆ เมื่อสวมใส่ ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้
ร่ างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ดว้ ย ซึ่ งปะการังแดงนี้ จะถูกค้นพบในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาค
ตะวันออกของไต้หวัน ซึ่ งมีอยูม่ ากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น
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ซึ่ งปะการั งแดงนี้ จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึ กถึ ง 1,800 เมตร มี การค้นพบว่าเริ่ มมี การนามาทาเครื่ องประดับในสมัย
ราชวงศ์ชิง ในอดี ตเป็ นเครื่ องประดับสาหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสู ง จากนั้นนาท่านเลือกซื้ อขนม
ยอดนิยมของไต้หวัน เค้ กไส้ สับปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ าน ติน่ ไท่ ฟง เมนู เสี่ ยวหลงเปา (8)
รับประทานอาหารมื้อพิเศษ ณ ร้าน “ติ่น ไท่ ฟง” ร้านอาหารจีนที่โด่งดังในระดับโลก มีชื่อเสี ยงมาหลายสิ บปี ถึง
ขั้นได้รับการการันตี ดว้ ยรางวัลมิชลินสตาร์ และได้รับการจัดอันดับเป็ นร้านอาหารยอดเยี่ยมจากนิ วยอร์ กไทม์ มี
ลูกค้าเป็ นเหล่าเซเลบริ ต้ ี ดาราคนดังมากมาย และแทบทุกสาขาทัว่ โลก ในเวลามื้อเที่ยงหรื อมื้อค่าต่างมีลูกค้ารอหน้า
ร้านนับเป็ นสิ บคิวเลยทีเดียว ความอร่ อยของอาหารจีนตารับไต้หวันของร้าน ติน่ ไท่ ฟง นี้ สื บทอดมานานนับ 40 ปี
จากจุดกาเนิดร้านแรกในไต้หวัน และขยายไปยังสาขาต่างๆ ทัว่ โลก ทั้งที่สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
ญี่ปุ่น อเมริ กา ชื่อเสี ยงของร้านได้มาจากอาหารที่รสชาติอร่ อย ส่ วนประกอบชั้นเลิศ ศิลปะการปรุ งที่ปราณี ตและได้
มาตรฐานทุกจาน “เมนูขึน้ ชื่ อของร้ านคื อ “เสี่ยวหลงเปา” ที่โชว์ ฝีมือเชฟด้ วยการใช้ แผ่ นแป้งเนือ้ เนียนนุ่มอร่ อย กับ
ไส้ ที่ปรุ งอย่ างลงตัว และจับเป็ นจีบปิ ด 18 จีบอย่ างสวยงาม ทานคู่กันกับซอสสู ตรเฉพาะ ก่ อนรั บประทานต้ องจิ ม้ ให้
นา้ ซุปไหลออกมา แล้ วทานไปทั้งคา”

บ่ าย

นาท่ านเดิ นทางสู่ อนุ สรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค ซึ่ งเป็ นแหล่งรวม รู ปภาพ สิ่ งของต่ างๆ ที่ เป็ นประวัติแทบทั้งหมด
เกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยงั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่ ตาแหน่งผูน้ าประเทศ
ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู ้ป้ ั นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่ งจะมีข้ ึนทุก 1 ชัว่ โมง บนชั้น 4
ของอนุสรณ์แห่ งนี้ จากนั้นนาท่านไปช้อปปิ้ ง ตลาดซี เหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า “สยามสแควร์ เมืองไทย” มี
ทั้งแหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่หอ้ ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER
แบรนด์ ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่หอ้ ต่างๆ เช่น NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่ วนของราคาที่
ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร เมนู พระกระโดดกาแพง (9)

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั
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วันทีห่ ้ า

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า แบบกล่ อง (10)
(อาหารเช้ า/ –/ –)
สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่ “สนามบินเถาหยวน”
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ
โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 ตั้งแต่ วนั ที่ 31 มีนาคม ออกเดินทางเวลา 09.15-11.50 น.)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

09.00
11.55

*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่ วงเทศกาล เป็ นต้ น ทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ าเป็ นสาคัญ ***

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับเดียวกัน
ทางบริษทั จะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1–3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2559
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ใช้ เตียง)
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ไม่ ใช้ เตียง)
พักเดี่ยวเพิม่
เดือน 17-21 ก.พ. 59
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ใช้ เตียง)
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ไม่ ใช้ เตียง)
หน้า 6 |
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19,999.–
19,999.–
18,999.–
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21,999.–
20,999.–
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พักเดี่ยวเพิม่
เดือน 6-10 เม.ย. 59
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ใช้ เตียง)
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ไม่ ใช้ เตียง)
พักเดี่ยวเพิม่
เดือน 13-17 เม.ย. 59
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ใช้ เตียง)
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ไม่ ใช้ เตียง)
พักเดี่ยวเพิม่

หน้า 7 |

offytourtook

ท่ านละ

31,999.–
31,999.–
30,999.–
6,900.–
ท่ านละ

32,999.–
32,999.–
31,999.–
6,900.–

ทัวร์ เกาหลี-ญีป่ ุ่ น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าวีซ่าไต้หวัน
8. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน NOKSCOOT

ขาไปท่านละ 20 กก. ขากลับท่านละ 20 กก
9. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
10. ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
11. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )

offytourtook

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท่านละ 800 NT ตลอดทริป ต่ อ 1 ท่ าน
3. ค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม 7% และภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ย 3% (กรณี อ อก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)
ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)ส าเนาทะเบี ย นบ้า น 5)สมุ ด บัญ ชี เ งิ น ฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ น
ผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรั บ
หนังสื อเดิ นทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทาเรื่ องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผูช้ าระ
ด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอกยกเลิกการ
เดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดิ นทาง
ที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดิ นทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้
บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น
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หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 35 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุ
ไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น

เอกสารยื่นวีซ่า
1. หนังสื อเดินทาง อายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
2. รู ปถ่าย 2 นิ้ว 2 รู ป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา พื้นหลังสี ขาวหรื อฟ้า
3. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สู จิบตั ร หรื อ ใบเปลี่ยนชื่อ หรื อ ชื่อสกุล (ถ้ามี )
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์หรื อ ฝากประจาเท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุ ดย้อนหลัง 6 เดือน) ทุกหน้าทุกแผ่น
(เงินยอดสุ ดท้ายขอ 30,000บาทขึ้นไป/ต่อ1ท่าน)
6. หนังสื อรับรองการทางาน / การเรี ยน เป็ นภาษาอังกฤษ
- ลูกจ้าง : ระบุวนั ที่เริ่ มทางาน, ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษ
- เจ้าของบริ ษทั : หนังสื อรับรองบริ ษทั อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรี ยน /นักศึกษา (อายุ 16 ปี ขึ้นไป ) : หนังสื อรับรองจากทางสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริ ง)
(อายุ ต่ากว่า 16 ปี ) : สมุดรายงานผลการเรี ยน หรื อ บัตรประจาตัวนักเรี ยน
7. สาเนา ทะเบียนสมรส / สู จิบตั รลูก กรณี ไม่ได้ทางานให้สามีทาหนังสื อรับรองการเป็ น ภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย
8. สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ใบหย่า ( ถ้ามี )
9. กรณี เด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องใช้สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดา
มารดา ด้วย อย่างละ 1 ชุด และต้องไปแจ้งกับทางอาเภอเพื่อทาหนังสื อยินยอมให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศ
10. ใบกรอกประวัติส่วนตัว สาหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ เริ่ ม 1 เมษายน 2555
หมายเหตุ…ท่ านใดมีซองใส่ พาสปอร์ ตกรุ ณาถอดออกเก็บไว้ ก่อน ส่ งเล่มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่า เพื่อเป็ นการป้ องกัน
การสู ญหาย เนื่องจากขณะยื่นเล่ มเข้ าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้ องให้ เอาซองทีใ่ สพาสปอร์ ตออกก่ อนยื่น
หน้า 9 |

ทัวร์ เกาหลี-ญีป่ ุ่ น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์

offytourtook

คุณสมบัติของผู้ทไี่ ม่ ต้องยื่นขอวีซ่าไต้ หวัน
1. ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2552 ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางของประเทศไทยที่มีวซี ่า (หรื อสิ ทธิการพานักถาวร) ของประเทศใด
ประเทศหนึ่งคือ อเมริ กา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยงั ไม่หมดอายุ
สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าไต้หวันและสามารถพานักอยูใ่ นประเทศ ไต้หวันได้ไม่
เกิน 30 วัน
2. ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์ http://immigration.gov.tw
และนาหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณี ที่ผแู ้ สดงหลักฐานแต่ไม่
สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผูย้ นื่ ขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดงั นี้ :
3.1 เป็ นผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ ต)
3.2 เป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินหรื อตัว๋ โดยสารเรื อขากลับหรื อ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยงั มีอายุและระบุวนั เดินทางและ
เที่ยวบินหรื อเที่ยวเรื อ อย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็ นผูเ้ คยมีประวัติเป็ นผูไ้ ม่พึงประสงค์ของสานักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทาง
อินเทอร์เน็ต โดยทาการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้：
1. คุณสมบัติทวั่ ไป (ต้องครบทุกประการ)
• หนังสื อเดินทางไทยที่ยงั มีอายุเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่
วันที่ขออนุญาตทางอินเทอร์ เน็ต)
• ต้องมีตวั๋ เครื่ องบินหรื อตัว๋ เรื อขากลับ
• ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพิเศษ (ปั จจุบนั นี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้) ปั จจุบนั เป็ นผูท้ ี่
(ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ ) พานักถาวร หรื อ
(ข) ผูม้ ีวซี ่าเข้าเมืองซึ่ งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
หรื อ เชง เกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง
• ขณะเข้าเมืองต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อไทยให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่ าน
เนื่องจากมีความจาเป็ นต้ องกรอกในข้ อมูลการขอวีซ่า
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ................................................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด ................................ อายุ .................... ปี สถานที่เกิด .............................................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................................................................................
4.ชื่อ – นามสกุล บิดา............................................................ว/ด/ป เกิดบิดา............................................................................
5.ชื่อ – นามสกุล มารดา.............................................................ว/ด/ป เกิดมารดา..................................................................
6. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................................
...................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...................................................
โทรศัพท์บา้ น ........................................................................ มือถือ .....................................................................................
7. อาชีพปัจจุบนั ..................................................................... ตาแหน่ง ................................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ............................................................ ที่อยู่ ..........................................................................
.................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน ............................................................................... โทรสาร ...................................................................
8. สถานภาพ (........) โสด (........) สมรส (........) หย่า (.......) ม่าย (.......) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (......) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล .......................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .........................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ............................................................................... มือถือ ........................................................................
9. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................. ความสัมพันธ์ ...................................................
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................. ความสัมพันธ์ ...................................................
ชื่อ-นามสกุล ............................................................................... ความสัมพันธ์ ..................................................
10. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ........................................................................................
ที่อยู่ .............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................................
โทรศัพท์ .....................................................
11.ชื่อโรงแรมหรื อที่พกั ที่ไต้หวันพร้อมเบอร์ โทรศัพท์.........................................................................................................
...............................................................................................................................Tel………………………………………
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