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ไฮไลท์ของโปรแกรม
•
•
•
•
•

•
•
วัน
1

บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (ไฟลท์ สวย)
ฟรีนา้ หนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พร้ อมสะสมไมล์50%
โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บา้ นโบราณ
จิ่วเฟิ่ น ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ าลิฟท์ ชมวิวชั้น 89) เกาเหม่ย
D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด
ช้อปปิ้ งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง
อิ่มอร่ อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลกั ซ์
มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้ เป็ นนา้ ซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กนั กับซอสสู ตรเฉพาะ
โปรแกรมการเดินทาง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน-เกาเหม่ย-ตลาดฝงเจี่ย
ไนท์มาร์เก็ต

เช้ า

กลางวัน

เย็น



✓

✓

โรงแรมทีพ่ กั
ORANGE HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า
JINSHAN SAKURA BAY
SPRING RESORT HOTEL
หรื อเทียบเท่า

2

ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรื อทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระ
ถังซัมจัง๋ – วัดเหวินวู่ – ชิมชาอู่หลง – D.I.Y พายสัปปะรด

✓

✓

✓

3

ฉื่ อเฟิ่ น – หมูบ่ า้ นจิ่วเฟิ่ น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้าน
COSMETIC – ซีเหมินติง

✓

✓

–

WE MEET HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า

4

ศูนย์ GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) –
สนามบินเถาหยวน- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

✓

–

–

–
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กาหนดการเดินทาง
6 – 9 / 13 – 16 ธ.ค. 60

เดือนธันวาคม 60 15 – 18 / 22 – 25 ธ.ค. 60
27 – 30 ธ.ค. 60
3 – 6 / 5 – 8 / 10 – 13 / 12 – 15 / 17 – 20 / 19 – 22 /
24 – 27 / 26 – 29 / 31 ม.ค. – 3 ก.พ. 61
2 – 5 / 7 – 10 / 9 – 12 / 16 – 19 / 23 – 26 /
เดือนกุมภาพันธ์ 61
28 ก.พ. – 3 มี.ค. 61

เดือนมกราคม 61

พักเดีย่ ว

เพิม่ ท่ านละ

18,888 .19,555 .20,555 .-

21,999 .6,900.-

วันแรก

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เกาเหม่ ย – ฟงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต

05.15 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
(-/ อาหารกลางวัน/อาหารเย็น)
อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอย
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 632
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลัง จากผ่า นการตรวจคนเข้าเมื องและศุ ล กากรไต้ห วัน พร้ อมตรวจเช็ ค สั ม ภาระแล้ว จากนั้น น าท่ า น
รับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาเหม่ ย เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าขนาดใหญ่ ที่อยูใ่ นเขตต้าเจี่ย จังหวัดไถจง เป็ นจุดชมวิวที่
มีชื่อเสี ยงของไถจง มีอากาศที่บริ สุทธิ์ และเป็ นที่อาศัยของสิ่ งมีชีวติ มากมาย นอกจากนี้ที่นี่ยงั เป็ นจุดที่ดีที่สุด
ในการชมพระอาทิตย์ตกดิน สามารถเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่ดีพร้อมครอบครัวภายในสถานที่แห่งนี้ พื้นที่
ชุ่มน้ านี้สภาพเป็ นดินปนทราย มีความหลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิ เวศ ในแต่ละฤดูจะ
สามารถมาชมนกอพยพได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ซึ่ งถือเป็ นจุดที่ดีที่สุดสาหรับการดู
นก นอกจากนี้ที่นี่ยงั เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ที่นิยมในหมู่นกั ปั่ นจักรยาน และเป็ นสถานที่สาหรับการมาพักผ่อน

08.15 น.
12.45 น.

เทีย่ ง
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เช้ า
อาหารเย็น)

เทีย่ ง

หย่อนใจ โดยเฉพาะหนุ่มสาว ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินถือเป็ นช่วงเวลาที่พีคสุ ด เพราะโรแมนติกมาก วิวงาม
ทั้งสามเวลา ได้บรรยากาศคนละสไตล์ ไม่วา่ จะมา เช้า กลางวัน หรื อ เย็น ก็ได้
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์ เก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นตลาด
กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั ORANGE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า

ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่ อ – ล่องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ –
ชาอู่หลง – D.I.Y พายสั ปปะรด


รั บประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)

(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน /

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ วัดจงไถซานซื่ อ ซึ่ งเป็ นวัดที่ทนั สมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้ างกว่าหมื่ น
ล้านบาท มีความสู ง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี โครงสร้างแข็งแกร่ งมาก เมื่อปี
1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุ ธาแยกและเกิ ดธรณี สูบหมู่บา้ นหายไปที่เมืองหนานโถวแต่วดั นี้ กลับไม่
เป็ นอะไรเลยสร้ างความศรัทธาให้กบั ชาวไต้หวันมากมีห้องเรี ยนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษา
พระธรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนาท่าน ล่ องเรื อชมความงามทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรี ยบเสมือน
สวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยูใ่ นเขตซันมูนเลก เนชัน่ แนลซี นิกแอเรี ย ซึ่ งการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้ง
ขึ้ นเมื่ อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่ อบู รณะเมื องจากแผ่นดิ นไหวครั้ งใหญ่ เมื่ อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ าสู่ ยอดเขา ที่นบั จากความสู งระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33
กิ โลเมตร เป็ นทะเลสาบที่ มี ภูเขาสลับ ซับ ซ้อนล้อมรอบ ท าให้ตวั ทะเลสาบมองดู คล้ายพระอาทิ ตย์และ
พระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั -จันทรา” จากนั้นนาท่านไปยัง จากนั้นนาท่าน
นมัสการอัฐิของพระถังซั มจั๋ง ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 หลังจากนั้นนา
ท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและ
เทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ แวะ ชิ มชาอูหลง ที่ข้ ึนชื่ อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วย ละลาย
ไขมันและเป็ นของฝากที่คนไทยนิ ยมซื้ อกลับเป็ นของฝากชนิ ดหนึ่ ง จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม โรงงานพาย
สั บปะรด พร้ อมทา DIY ซึ่ งพายสับปะรดเป็ นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่
โลก ทุกท่านจะได้ชมตั้งแต่ข้ นั ตอนการเพาะปลูกสับปะรดชื่ อดัง จนถึงขั้นตอนการทาขนมรสเลิศ อิสระให้
ทุกท่านได้ลองทา ขนมพายสับปะรดด้วยตัวทุกท่านเอง ให้ท่านได้ท่านเลือกซื้ อ ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน
เค้ กไส้ สัปปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมาย
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู เสี่ ยวหลงเปา (5)
รับประทานอาหารมื้อพิเศษ “เมนูขึน้ ชื่ อของไต้ หวัน “เสี่ ยวหลงเปา” ที่โชว์ ฝีมือเชฟด้ วยการใช้ แผ่ นแป้ งเนื อ้
เนียนนุ่มอร่ อย กับไส้ ที่ปรุ งอย่ างลงตัว และจับเป็ นจีบปิ ด 18 จีบอย่ างสวยงาม ทานคู่กันกับซอสสู ตรเฉพาะ
ก่ อนรั บประทานต้ องจิม้ ให้ นา้ ซุปไหลออกมา แล้ วทานไปทั้งคา”
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั JINSHAN SAKURA BAY SPRING RESORT HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
*** พิเศษให้ ทุกท่ านได้ แช่ นา้ แร่ ในอ่ างส่ วนตัวภายในห้ องพัก

ไทเป – ฉื่ อ เฟิ่ น – หมู่ บ้ านจิ่ ว เฟิ่ น – อุ ท ยานแห่ งชาติ เย่ ห ลิ่ ว – ร้ านCOSMETIC – ศู น ย์
GERMANIUM – ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (6)
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/-)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ฉื อเฟิ่ น เป็ นหมู่บา้ นโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลางหมู่บา้ นมีทางรถไฟพาด
ผ่าน มีอาหารท้องถิ่นรถชาติดี มีน้ าตก Shifen ที่ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมาก ใครที่แวะมาเที่ยวที่หมู่บา้ นนี้
นอกจากจะได้เที่ยวน้ าตกแล้ว ยังได้เพลิดเพลินกับการปล่อยโคมลอย (คล้ายโคมยี่เป็ ง) และทานของอร่ อยๆ
ได้ตลอดสองข้างทาง โคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถู กประดิษฐ์ข้ ึนโดยขงเบ้ง ที่ปรึ กษาด้าน
การทหารคนสาคัญในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารของกองทัพตั้งแต่เมื่อครั้งอดี ต
ปัจจุบนั จะมีเทศกาลโคมไฟผิงสี หรื อ PingXi Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปี ในวันหยวนเซี ยว คือวันที่ 15
ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่ งเป็ นคืนที่พระจันทร์ เต็มดวงครั้งแรกในรอบปี หลังผ่านพ้นตรุ ษจีน คล้าย
กับเป็ นวันส่ งท้ายเทศกาลตรุ ษจีนนัน่ เอง จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ในอดีตที่นี่เคย
เป็ นแหล่งเหมืองแร่ ทองคาที่มีชื่อเสี ยงแต่หลังจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้าครอบครองไต้หวันและสงครามโลก
ครั้ ง ที่ ส องได้จากไปที่ แห่ งนี้ ก็ เหลื อไว้เพี ย งแค่ ค วามทรงจาในอดี ตที่ เคยเฟื่ องฟู และถู ก ลบเลื อนไปตาม
กาลเวลาและเมื่อปี 1989 จิ่วเฟิ่ นได้กลับฟื้ นขึ้นมามีชีวิตชี วาอีกครั้งเพราะมีการใช้หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ นเป็ น
ฉากในการถ่ ายท าภาพยนตร์ “เปยฉิ งเฉิ งชื่ อ ”และ“อู๋เหยียนเตอะซั นชิ ว”ทุ กท่ านจะได้สั ม ผัส บรรยากาศ
หมู่บา้ นโบราณอาหารพื้นเมืองรสเลิศพร้อมของที่ระลึกน่ารักๆตลอดทางเดิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นนาทุกท่านเยี่ยมชม อุทยานเหย่ หลิ่ว คาบสมุทรทางเหนื อของไต้หวันที่ทุกท่านจะต้องประหลาดใจ
กับชายหาดที่มีหินสวยรู ปร่ างแปลกตามากมายที่เกิ ดจากการกัดเซาะของน้ าทะเลและสายลมที่ปะทะมานับ
พัน ๆปี ไฮท์ ไ ลท์ ที่ ทุ ก ท่ า นไม่ ค วรพลาดก็ คื อ โขดหิ น รู ป “เศี ย รราชิ นี ” ที่ โ ด่ ง ดัง ไปทั่ว โลก แวะร้ า น
COSMETIC ที่มีเครื่ องสาอางค์รวมถึงพวกยา / น้ามัน / ยานวดที่ข้ ึนชื่ อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อป
กัน อย่างเต็ม ที่ จากนั้น นาท่ านเยี่ย มชมสิ นค้าส่ งออกชื่ อดังของไต้ห วันที่ ศู นย์ GERMANIUM POWER
เป็ นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่ วยในการปรับสมดุลในร่ างกาย ซึ่ งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่ างกายให้
สมดุลระบบไหลเวียนโลหิ ตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นลดอาการปวด จากนั้นนาท่านไปช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง
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หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า “สยามสแควร์ เมืองไทย” มีท้ งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝาก
คนที่ ท่ านรั ก รองเท้ายี่ห้ อต่ าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ ที่ ดั งของญี่ ปุ่ น รวมทั้งยี่ห้ อต่ างๆ เช่ น
NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่ วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถื อว่าถู กที่สุดในโลก
อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งของท่าน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั WE MEET HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า

ค่า

วันทีส่ ี่

ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าลิฟท์ ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (8)
(อาหารเช้ า/ -/ -)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึกชมวิวชั้ น 89 ราคา 720 บาท) ตึกที่มีความสู งถึง 508
เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาด
ใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่กนั การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนาท่านขึ้นลิ ฟต์ที่มีความเร็ ว
ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที
สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่ “สนามบินเถาหยวน”
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ
โดยสายการบิน THAI AIRWAY เทีย่ วบินที่ TG 633 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

13.55 น.
16.50 น.

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

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับเดียวกัน
ทางบริษทั จะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1–3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

วันที่ 6 – 9 / 13 – 16 ธ.ค. 60

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น

ไม่ มรี าคาเด็ก

18,888 .-

พักเดีย่ วเพิม่
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วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 ธ.ค. 60

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น

ไม่ มรี าคาเด็ก

19,555 .6,900.-

พักเดีย่ วเพิม่

วันที่ 27 – 30 ธ.ค. 60

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น

ไม่ มรี าคาเด็ก

20,555 .6,900.-

พักเดีย่ วเพิม่

วันที่ 3 – 6 / 5 – 8 / 10 – 13 / 12 – 15 / 17 – 20 / 19 – 22 / 24 – 27 /
26 – 29 / 31 ม.ค. – 3 ก.พ. 61
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น

ไม่ มรี าคาเด็ก

ท่ านละ

21,999 .6,900.-

พักเดีย่ วเพิม่

วันที่ 2 – 5 / 7 – 10 / 9 – 12 / 16 – 19 / 23 – 26 / 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 61
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น

ไม่ มรี าคาเด็ก

ท่ านละ

21,999 .6,900.-

พักเดีย่ วเพิม่

*** หมายเหตุ ในกรณีที่ลูกค้ าไม่ เข้ าร้ านช้ อป ดังนี้ ร้ านเครื่ องสาอาง ร้ านชาอู่หลง ศู นย์ ปะการังแดง
ร้ านเค้ กไส้ สับปะรด ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ 500 บาทต่ อร้ าน****
*** หมายเหตุ ในกรณีที่ลูกค้ าปฏิเสธไม่ เดินทางตามตารางโปรแกรมทัวร์
ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ 400 บาทต่ อทริป***
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ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ 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–ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าห นั ก ก ร ะ เป๋ าสั ม ภ าร ะ ส าย ก าร บิ น THAI
AIRWAYS
ขาไปท่านละ 30 กก. ขากลับท่านละ 30 กก
8. ค่ า ไกด์ ท ้ อ งถิ่ น น าท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่ า หั ว หน้ า ทัว ร์ น าท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
– การชดเชยอุ บตั ิ เหตุ ส่วนบุ คคลกรณี เสี ยชี วิตสู ญเสี ย
อวั ย วะ ส ายต าห รื อ ทุ พ พ ล ภ าพ ถ าวรสิ้ น เชิ ง
1,000,000บาท
– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่ าโทรศัพ ท์ส่ วนตัว, ค่ าซัก รี ด, มิ นิ บ าร์ ในห้ อง, รวมถึ ง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่ มที่ สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หาก
ท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท่านละ 1,000 NT (1,200 บาท)
ตลอดทริป ต่ อ 1 ท่าน
3. ค่ าภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม 7% และภาษี หั ก ณ ที่จ่ าย 3% (กรณี
ออก ใบเสร็ จรั บ เงินในนามบริ ษั ท หรื อต้ องการใบกากับ
ภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ต
ไทยกรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัว
คนต่างด้าว3)ใบสาคัญถิ่ นที่ อยู่ 4)สาเนาทะเบี ยนบ้าน 5)
สมุดบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2
รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดย
จ่ายค่ าบริ ก ารต่ างหาก (ส าหรั บ หนังสื อเดิ น ทางต่ างด้าว
เจ้า ของหนั ง สื อ เดิ น ทางต้อ งท าเรื่ อ งแจ้ง เข้า –ออกด้ว ย
ตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลู กค้าต้อง
เป็ นผูช้ าระด้วยตนเอง)
7. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตไทยที่ตอ้ งการอยูเ่ กิน 30 วัน
8. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตราชการ (พาสปอร์ ตราชการต้อง
ทาวีซ่าทุกกรณี )

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลื อชาระก่อนเดิ นทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงิ นส่ วนที่ เหลื อตามเวลาที่ กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
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3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสาเนาพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนก่ อน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณี ที่ลูก ค้ าต้ องออกตั๋ วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติ ด ต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษั ทฯ ก่ อนทุก ครั้ ง มิ ฉ ะนั้ นทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะ
แล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดิ นทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ
และเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 25 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่ น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
เรื่ อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวันให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ.2559
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

ทางรัฐบาลไต้หวันได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นใน
ประเทศไต้หวัน ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และสามารถพานัก
ในประเทศไต้หวันได้ 30 วัน (หากผูย้ ื่นประสงค์จะพานักในประเทศไต้หวันเกิ น 30 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์
อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
หมายเหตุ ***กรณีผ้ เู ดินทางถือหนังสื อเดินทางข้ าราชการไทย เล่มสี นา้ เงิน ยังต้ องขอวีซ่าเข้ าเมืองปกติ***
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศไต้ หวัน มีดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศไต้หวัน (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนิ นการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศไต้หวันได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศไต้หวัน (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนิ นการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศไต้หวัน
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนิ นการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศไต้ หวัน (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศไต้ หวันด้ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศไต้หวัน จะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานัก
ระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 30 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศไต้หวัน มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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