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กรุงเทพ
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 7 Nok Scoot ประตู 6 สายการบิน Nok Scoot
โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ องบิน
ทางบริ ษทั ได้เตรี ยมการเดิ นทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื้ อตัว๋ เครื่ องบิ น, เช่ารถโค้ช,
จองที่พกั , ร้านอาหาร สถานที่ เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณี ที่เกิดเหตุการณ์
อาทิ การยกเลิ กเที่ ยวบิ น, การล่าช้าของสายการบิ น, การพลาดเที่ ยวบิ น (ขึ้นเครื่ องไม่ทัน),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง ทาให้การเดิ นทางล่าช้า
หรื อเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว เพราะทางบริ ษทั ฯ
ได้ชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิ ดขึ้นนอกจากในรายการ
ทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่ งที่ทางบริ ษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
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สนามบินเถาหยวน –หนานโถว– วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา-วัดพระถังซา
จัง๋ - วัดกวนอู –ร้านชา - ไถจง –เฟิ งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW182
(ไม่มีอาหารบนเครื่ องหากลูกค้าต้องการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน
(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวันแบบ BOX SET เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
นาท่ านเดิ นทางไปหนานโถวมณฑลที่ ใหญ่เป็ นอันดับสองของไต้หวัน นอกจากนั้นยังเป็ น
มณฑลเดี ยวที่ ไม่มีทางออกสู่ ทะเล ล้อมรอบไปด้วยภูเขามี ชื่อเสี ยงในเรื่ องของชาอูหลงที่ มี
คุณภาพสูงโดยได้รับการการันตีรางวัลชายอดเยี่ยมของไต้หวันติดต่อกันหลายปี เนื่ องจากชา
ที่นี่ปลูกบนภูเขาสูง อากาศบริ สุทธ์ ทาให้ได้ชาที่มีกลิ่นหอมและรสชาติดีเยีย่ มอีกด้วย นาท่าน
เดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่ อ1 ใน 4 วัดใหญ่ของไต้หวันเป็ นสถานที่สาหรับจาริ กแสวงบุญของ
ชาวไต้หวัน นอกจากนี้ยงั เป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีหอ้ งเรี ยนหลายพันห้องเพื่อให้พระสงฆ์ได้
ศึ กษาพระธรรมใช้งบประมาณในการก่ อสร้ างกว่าหมื่ นล้านบาท ออกแบบโดยC.Y. LEE
วิศวกรคนเดี ยวกัน กับที่ สร้างตึกไทเป 101โดยมีรูปทรงคล้ายคนกาลังนั่งสมาธิ เมื่อปี 1999
เกิดแผ่นดิน ไหวอย่าง รุ นแรง ทาให้หมู่บา้ นใกล้วดั ถูกกลืนหายไปแต่วดั นี้กลับไม่ได้รับความ
เสี ยหาย ตั้งแต่น้ นั มาผูค้ นต่างพา กันเลื่อมใส่ศรัทธาเป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลั ง จากนั้ นพาท่ า น ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริ ยั น จั น ทราที่ ไ ด้ รั บ การขนานนามว่ า เป็ น
"สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" และเป็ นที่ๆคนไต้หวันนิยมมาฮันนีมูนกันอีกด้วย
ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ตั้งอยูใ่ นเขตอาเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็ น
ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันอยูเ่ หนือระดับน้ าทะเล 760 เมตร มีเนื้อที่ 900 เฮค
ตาร์ มีเกาะที่ มีชื่อว่า กวง หวา เต่า ซึ่ งเป็ นเกาะที่ เล็กตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ด้านทิ ศเหนื อของ
ทะเลสาบมีรูปทรงคล้ายพระอาทิตย์ ส่ วนด้านทิศใต้น้ นั มีรูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ ยว จึงถูก
ขนานนามว่า ทะเลสาบสุริยนั จันทรา เนื่องจากเป็ นทะเลสาบที่อยูบ่ นเทือกเขาที่มีน้ าใสสะอาด
ทาให้สถานที่ แห่ งนี้ มีผคู ้ นนิ ยมมาท่องเที่ ยวพักผ่อน มีบริ การล่องเรื อชมทะเลสาบซึ่ งเป็ นที่
นิยมของนักท่องเที่ยว มีรีสอร์ ทและโรงแรมตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบหลายแห่ง หนึ่งในนั้นเคยเป็ น
บ้านพักตากอากาศของประธานาธิ บดีเจียงไคเช็ก และมาดามซ่งผูเ้ ป็ นภรรยา แต่ปัจจุบนั ได้
สร้างเป็ นโรงแรมหรู ไว้บริ การนักท่ องเที่ ยว นอกจากนี้ ยงั มี แหล่งช้อปปิ้ งรวมตัวอยูบ่ ริ เวณ
ท่าเรื ออีกด้วยนมัสการพระบรมสารี ริกธาตุที่วดั เสวียนจาง หรื อ วัดพระถังซัมจัง๋ โดยอัฐิส่วน
กะโหลกศีรษะของพระถังซัมจัง๋ ด้วย โดยรัฐบาลไต้หวันและรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ตกลงกันได้ในปี
1955 โดยแบ่งอัฐิน้ ันออกเป็ น 2 ส่ วน ครึ่ งหนึ่ งคงอยู่ที่ประเทศญี่ ปุ่น และอีกครึ่ งหนึ่ งอยู่ที่
ไต้หวัน ครั้งแรกทางรัฐบาลไต้หวันเก็บรักษาอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่วดั ไคซัน่ ซื่ อ อาเภอซิ นจู๋
ต่อมารัฐบาลสั่งให้สร้างวัดเสวียนจางซื่ อขึ้นบนเขาชิ งหลงซัน นอกจากมีโอกาสสัการะอัฐิ
แล้ว ยังได้ข้ ึนไปชมวิวของทะเลสาบสุริยนั จันทราจากด้านบนอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ วัดกวนอู หรื อวัดเหวินหวู่ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสสักการะองค์เทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้า
ขงจื้อ ซึ่ ง “เทพเจ้ากวนอู" เป็ นเทพเจ้าที่ มีอุปนิ สัยรักษาคาพูดด้วยชี วิต รักคุณธรรม ซื่ อสัตย์
ชาวจี น และชาวไต้ห วัน จึ งนับ ถื อ เป็ นเทพเจ้า แห่ งความซื่ อ สั ตย์เชื่ อ กัน ว่าบารมี ข องท่ าน
สามารถขจัดภูตผีปีศาจคลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุ น ให้กิจการ เจริ ญรุ่ งเรื องส่ วน
“เทพเจ้าขงจื้อ” ถือว่าเป็ นเทพเจ้าแห่ งการศึกษาเนื่ องจากท่านขงจื้อได้ทาลายธรรมเนี ยม การ
เรี ยนการสอนที่จากัดอยูแ่ ต่ในราชสานักทาให้ประชาชนทัว่ ไปได้รับการศึกษานอกจากนั้นวัด
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นี้ยงั มีสิงโต หิ นหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวันทีเดียว พา
ทุกท่านเลือกซื้อชาของมณฑลหนานโถว ที่ข้ ึนชื่อว่าเป็ นชาที่ดีที่สุดของไต้หวัน
นาท่านเดินทางสู่เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
พาท่านเลือกซื้ อของที่ตลาดเฟิ งเจีย่ ไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน โดยมี
สิ นค้าให้ท่านเลือกสรรมากมาย เช่น รองเท้า Onitsuka tiger เสื้ อผ้า คอนเทคเลนส์ รวมถึงของ
กินที่มีให้เลือกหลากหลาย รสชาติถูกปากคนไทยอีกด้วย
อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อของ
นาคณะพักที่โรงแรม King Bridge Hotel หรื อเทียบเท่า
ไทเป-ร้านปะการังแดง-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก -ตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ช้ นั 89)- ตลาดปลาไทเป
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นครไทเป เป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน และเป็ นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ
ไต้หวันอีกด้วย โดยไทเปตั้งอยูท่ างตอนเหนือของเกาะ นอกจากนี้ยงั ถูกยกให้เป็ นเมืองญี่ปุ่น
ขนาดย่อมด้วย เพราะสะอาด น่ าอยู่ บ้านเมื องเป็ นระเบี ยบ และเป็ นศู น ย์กลางการค้าและ
วัฒนธรรมของ เป็ นที่ต้ งั รัฐบาล และแหล่งอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ พาท่านเยีย่ มชม
ร้ านปะการังแดงอัญมณี ที่ล้ าค่า ของชาวไต้หวัน ซึ่งปะการังแดงถือเป็ นอัญมณี ช้ นั สูงและเป็ น
ที่แพร่ หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่ างกาย ซึ่งชาวไต้หวันนิยม
นามาทาเป็ นเครื่ องประดับชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุล
รวมถึงปรับสภาพจิ ตใจได้ดว้ ย ซึ่ งปะการังแดงนี้ จะถูกค้นพบในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่ ง
ภาคตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งมีอยูม่ ากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศ
อิ ตาลี และโครเอเชี ยเท่ านั้น ซึ่ งปะการั งแดงนี้ จะอาศัยอยู่ใต้ท ะเลลึ กถึ ง 1,800 เมตร มี การ
ค้นพบว่าเริ่ มมีการนามาทาเครื่ องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็ นเครื่ องประดับสาหรับ
ราชวงศ์และเหล่ าบรรดาขุน นางชั้น สู ง หลังจากนั้น พาท่ านเลื อกซื้ อ ของฝากขึ้ น ชื่ อ พาย
สั บปะรด โดยชาวไต้หวันมีความเชื่ อว่าสับปะรดเป็ นผลไม้ที่นามาซึ่ งความรัก ความสาเร็ จ
และความมัง่ คัง่ ครับ ดังนั้นพายสับปะรดจึงเป็ นของฝากยอดนิ ยมที่ชาวไต้หวันมักซื้อฝากคน
ที่ รักหรื อ เคารพ นอกจากความเชื่ อแล้วพายสับ ปะรดยังมี รสชาติ อร่ อ ย ตัว เนื้ อ พายจะใช้
ส่วนผสมของแป้ ง ไข่ เนย และน้ าตาล ตีผสมรวมกันจนได้แป้ งที่มีความอ่อนนุ่ม ได้รสสัมผัส
ที่ละมุนลิ้นพายสับปะรดของไต้หวันนี้ จะมีท้ งั ความหวานของน้ าตาล ความมันจากเนย และ
เมื่อผสานกับรสเปรี้ ยวของสับปะรดแล้ว จะเป็ นความแตกต่างที่กลมกลืนทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสี่ ยว หลง เปา)

หน้า 3 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

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

เย็น

พาทุ ก ท่ า นเคารพประธานาธิ บ ดี ค นแรกของไต้ห วัน ที่ อ นุ ส รณ์ สถานเจี ย งไคเชกหนึ่ ง
สัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ตอ้ งมาของเมืองไทเป สร้างขึ้น
ตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็ นการราลึกและเทิ ดทูนอดีตประธานาธิ บดีเจียง ไคเชก เป็ นอาคารสี ขาว
ทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสี น้ าเงินแบบสถาปั ตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูต่ รง
กลางของจตุรัสเสรี ภาพมีบนั ไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายใน
จะมีรูปปั้ นทาจากทองสัมฤทธิ์ ของท่านในท่านัง่ ขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิม้ แย้มต่างจากรู ปปั้ น
ของท่ านในที่ อื่นๆ ซึ่ งจะมี ทหารยืนเฝ้ าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่ กาแพงด้านในหลังจะมี
ข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คา คือ จริ ยธรรม ประชาธิปไตย และ
วิ ท ยาศาสตร์ ส่ ว นที่ ช้ ั นล่ า งของอนุ ส รณ์ ส ถานจะเป็ นห้ อ งจัด แสดงประวัติ ข องอดี ต
ประธานาธิ บดี เจี ยง ไคเชก ซึ่ งจะมี ภาพถ่ายต่างๆ ข้าวของเครื่ องใช้ส่วนตัวต่างๆ ไปจนถึ ง
รถยนตร์ ส่วนตัว และฉากจาลองการทางานของท่าน ไปจนถึงเรื่ องราวของการพัฒนาไต้หวัน
ในด้านต่างๆให้ชมกันด้วยไฮไลท์สาคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียง
ไคเชก คือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่ งจะมีทุกๆต้นชัว่ โมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน ซึ่ ง
ทหารที่ทาหน้าที่น้ ีจะผลัดเปลี่ยนกันมาจาก 3 เหล่าทัพซึ่งจะมีสีของชุดยูนิฟอร์มไม่เหมือนกัน
โดยจะทาหน้าที่กนั ครั้งละ 4 เดือน หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปแลนด์มาร์ คสาคัญ ไทเป
101ความภูมิใจของชาวไต้หวัน เดิมชื่อ ศูนย์การเงินโลกไทเป เป็ นตึกระฟ้ าจุดสงเกตตั้งอยูใ่ น
ย่านซิ นยี กรุ งไทเป ประเทศไต้หวัน อาคารดังกล่าวจัดเป็ นอาคารสู งที่ สุดในโลกอย่างเป็ น
ทางการตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กระทัง่ การเปิ ดตัวอาคารเบิร์จคาลิฟา ดูไบ ใน พ.ศ. 2553 ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 อาคารดังกล่าวได้รับเอกสารรับรองลีดแพลตินมั รางวัลสูงสุดในระบบ
การจัดอันดับผูน้ าการออกแบบพลังงานและสิ่ งแวดล้อมและกลายเป็ นอาคารสี เขียวสู งที่สุด
และใหญ่ที่สุดในโลกไทเป 101 มี 101 ชั้นเหนื อพื้นดิ น และอีก 5 ชั้นใต้ดิน อาคารดังกล่าว
สร้างขึ้นทางสถาปั ตยกรรมเป็ นสัญลักษณ์แห่ งวิวฒั นาการของเทคโนโลยีและประเพณี เอเชีย
การใส่ หลังสมัยใหม่นิยมเข้าไปในสไตล์ซ่ ึงรวมองค์ประกอบการออกแบบดั้งเดิมและจัดการ
แบบสมัยใหม่ อาคารได้รับการออกแบบให้ทนพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหว ศูนย์การค้าหลาย
ชั้นซึ่งอยูต่ ิดกับอาคารเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าทันสมัย ร้านอาหารและคลับหลายร้อยแห่ง
เดินทางสู่ตลาดปลาไทเป ตลาดที่รวมของสดที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ด้วยราคาที่ยอ่ มเยาว์และ มี
อาหารให้เลือกสรรมากมาย จึงทาให้ตลาดปลาไทเป เป็ นอีกจุดมุง่ หมายของนักท่องเที่ยว อาทิ
เช่น ซีฟดสดๆ
ู๊
ชาบู ชาบู หรื อ บาร์บีคิว
อิสระอาหารเย็นที่ตลาดปลาไทเป

นาคณะพักที่โรงแรม Relite Hotel หรื อเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

อุทยานเย่หลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ น-ร้านเจอมาเนี่ยม-ซีเหมิงติง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาทุกท่านเดิ นทางสู่ อุทยานเย่ หลิ่วตั้งอยู่ในภาคเหนื อของเกาะไต้หวัน ตาบลว่านหลี่ พื้นที่
ของอุทยานเย่หลิวมีลกั ษณะเป็ นแหลม(ส่ วนของผืนดิ นที่ยื่นเข้าไปในทะเล) ทาให้อากาศดี
และได้รับกลิ่นอายของทะเล โดยจุดเด่นของอุทยานนี่ คือมีหินรู ปทรงประหลาด ไม่วา่ จะเป็ น
หิ นช้าง หิ นคิงคอง หิ นเห็ ด หิ นเที ยน หิ นเต้าหู ้ แต่ที่เป็ นไฮไลท์ที่สุดของอุทยานนี่ คือ “หิ น
เศียรราชินี” โดยหิ นรู ปทรงประหลาดเหล่านี่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อเจอกับน้ าทะเล แรงลม
น้ าฝน และ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเป็ นเวลานับล้านปี ทาให้หินเหล่านี้ ก็จะถูกกัดเซาะ
เกิดเป็ นรู ปทรงอย่างทุกวันนี้
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กลางวัน

เย็น
วันที่หา้
07.00น.
09.40 น.
12.40 น.

หลังจากนั้นพาทุกท่านเที่ยว หมู่บ้านโบราณจิว่ เฟิ น หรื อหมูบ่ า้ นโคมแดง เป็ นถนนท่องเที่ยว
อยูท่ ี่ยา่ นเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรื อนและ
อาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ าชา ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะ
ขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่ นเช่น บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และโรตีสายไหม โดย
จะมีการประดับโคมไฟสี แดงอยูท่ ี่ดา้ นบนถนนที่เป็ นทางลาดชันและขั้นบันไดด้วย ซึ่งใน
โซนนี้เองที่จะเห็นโรงน้ าชาที่เป็ นอาคารไม้ต้ งั เรี ยงรายลดหลัน่ กันไปเหมือนกับในรู ปภาพที่
สวยงามจนเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั ภาพยนตร์ Animation เรื่ องดังจากค่าย Studio Ghibliเรื่ อง
Spirited Away
อิสระอาหารกลางวันที่ หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น
พาทุกท่านเลือกซื้อสร้อย เจอมาเนี่ยม กาไลข้อมือเพื่อสุขภาพ ที่ประกอบไปด้วยพลังแม่เหล็ก
ซึ่ งเป็ นแร่ ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายช่วยในเรื่ องของระบบไหลเวียนโลหิ ต พร้อมกระตุน้
การเผาผลาญอาหาร เสริ มสร้างพละกาลัง นอกจากนี่ กาไลเจอมาเนี่ ยมยังเป็ นสิ่ งค้าส่ งออกไป
ญี่ปุ่นอันดับต้นๆอีกด้วย
หลังจากนั้นพาทุกท่านช้อปปิ้ ง ซีเหมิงติง หรื อสยามสแควร์ เมืองไทย ย่านนี้ เป็ นถนนคนเดิน
และย่านช๊ อปปิ้ งยอดฮิ ต ของวัย รุ่ น ไต้ห วัน โดยถนนแห่ งนี้ เต็ม ไปด้ว ยร้ านอาหาร, ร้ าน
รองเท้า, ร้ านหนังสื อ , ร้ านเสื้ อ ผ้า, ร้ านเครื่ องสาอาง, ร้ านคาราโอเกะและโรงภาพยนตร์
นอกจากนั้นยังมีร้านอาหาร ร้านน้ าแข็งไส ชานมไข่มุกขึ้นชื่อของไต้หวันให้ท่านได้ลองอีก
ด้วย
อิสระอาหารเย็นที่ ซีเหมิงติง
นาท่านเข้าที่พกั Choto HOTEL หรื อเทียบเท่า
สนามบิน – กรุ งเทพ
รับประทานอาหารเช้าแบบ BOX SET เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปสนามบิน
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
หัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวกในการโหลดกระเป๋ าและทา TAX REFUND ให้ท่านที่
สนามบิน
เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบิน Nok Scoot โดยเที่ยวบินที่ XW181
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริ การ :
ช่วงเวลาเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

ราคาไม่รวมตัว๋

INF

6-10 กันยายน 2560

10,999

10,999

4,000

8,000

4,000

9-13 กันยายน 2560

10,999

10,999

4,500

7,500

4,000

20-24 กันยายน 2560

15,777

15,777

5,000

7,500

4,000

4-8 ตุลาคม 2560

15,777

15,777

5,000

7,500

4,000

14-18 ตุลาคม 2560

15,555

15,555

4,000

8,000

4,000

18-22 ตุลาคม 2560

17,777

17,777

5,000

7,000

4,000

ค่าทัวร์รวม :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าทัวร์ไม่รวม :

✓
✓
✓

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้อเพลิง
ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรม
อาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน,
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันการเดินทางอุบตั ิเหตุคมุ ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครองในกรณี สมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและ
เที่ยวบินกรุ ณาสอบถามทางบริ ษทั ทัวร์อีกครั้ง
น้ าอื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
น้ าหนักกระเป๋ า สาหรับโหลด 20 กิโลกรัม กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั เดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้องพัก ค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พเิ ศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ 900 NTD หรื อ 1100 บาท (ชาระที่สนามบินดอนเมือง)
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การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

หมายเหตุ

•
•
•
•
•

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW
-

-

คืนเงินมัดจาทั้งหมด
หักมัดจา 10,000 บาท/ท่าน
หักมัดจา 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
หักมัดจา 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน

รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่วนตัวของ
ท่าน ระหว่างการเดินทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่วา่ ทั้งหมด หรื อบางส่วน ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางมิได้รับ
อนุญาต ให้เดินทางเข้า หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ มีสิ่ง
ผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ด้วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า
การเปลี่ยนแปลงบริ การของสายการบิน บริ ษทั ขนส่ง หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล
ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ใช้บริ การบางส่วนหรื อทั้งหมด
โดยความสมัครใจของผูเ้ ดินทางเอง และ/หรื อไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรื อไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมี
เอกสาร ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
บริ ษทั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์
ทุกวัน แค่สมัครมาร่ วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่าน
ไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริ ษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)
เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
หนังสื อเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.*. น้ าหนักกระเป๋ าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม

หน้า 7 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

