CODE : GOT03

Promotion Taipei
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
เดินทาง พฤศจิกายน-มีนาคม 2562
ล่องเรื อทะเลสาบสุริยนั จันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ ง้ ซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น | แช่น ้าแร่ สไตล์ไต้ หวัน แบบส่วนตัวภายในห้ องพัก

เริ่มเพียง

14,888.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน) (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน
วันที่ 2. หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจัง๋ – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้ านคอสเมติค – ช้ อปปิ ง้ ซีเหมินติง
วันที่ 3. ช้ อปปิ ง้ เค้ กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว่ – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ ้นตึกชั ้น89) – ตลาดซื่อหลิน
ไนท์มาร์ เก็ต – แช่น ้าแร่ สไตล์ไต้ หวันแบบส่วนตัวภายในห้ องพัก
วันที่ 4. Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) – ไต้ หวัน (สนามบิน
เถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CI837: 23.20-02.20+1)

CODE : GOT03

วันที่ 1
05.30 น.

08.30 น.
13.10 น.
กลางวัน

ค่ า
ที่พัก

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน)
(CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ ง – ตลาดกลางคืน
คณะพร้ อมกันที่ สนามบิ นสุ ว รรณภู มิ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาเตอร์ S สายการบิ น ไชน่ า แอร์ ไลน์ รวมน า้ หนักกระเป๋ า 30
กิโลกรัมโดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่อง
สาคัญมาก!! ไม่ อนุ ญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื อ้ สัตว์ หรื อเนื อ้ สัตว์ แปรรู ปเข้ าเมืองไต้ หวันหากฝ่ าฝื นมีโทษจับ
ปรั บได้
ออกเดินทางสู่ถงึ สนามบินเถาหยวน กรุ งไทเป เมืองไต้ หวัน โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI838 (มีอาหาร
และเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุ งไทเป เมืองไต้ หวัน เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกใน
การนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) หลังจากท่านได้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
รั บประทานอาหารแบบกล่ อง (แฮมเบอเกอร์ +เครื่ องดื่ม)
จากนั ้นนาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ เมื องไถจง นาท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ ง เดิมเป็ นหมู่บ้านทหารผ่านศึกของพรรคก๊ กมินตั๋งใน
ยุคสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลี ้ภัยมารวมตัวที่ไต้ หวัน เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผู้คนย้ ายออก บ้ างก็ล้มหายตายจาก
กันไป ต่อมามีโครงการรื อ้ หมู่บ้านแห่งนี ้และสร้ างเป็ นเมืองใหม่แต่ ในระหว่างที่ทาการรื อ้ ถอนมีทหารเก่านายหนึง่ นามว่า คุณปู่
หวง หย่ง ฟู่ ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนวกาแพง และตัวบ้ าน นัยว่าเป็ นเสมือนการบอกลาหมู่บ้านแห่งนี ้ที่ ภาพวาดบน
กาแพงและตัวบ้ านสะดุดตาผู้พบเห็น ด้ วยสีสนั ที่สดใสเปี่ ยมไปด้ วยความสุข ทั ้งตัวหนังสือ ตัวการ์ ตนู ใบหน้ าคน จนได้ รับการ
กล่าวขานในวงกว้ าง

นาท่าน ช้ อปปิ ้ งตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสนิ ค้ าหลากหลายประเภททั ้งแบบแผงลอยและร้ านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง
ร้ านเครื่ องสาอางค์จากญี่ปนุ่ ร้ านรองเท้ ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื ้อผ้ าหลากหลายยี่ห้อ ทั ้งยี่ห้อท้ องถิ่นของไต้ หวันเอง ให้ ท่านได้ เลือก
แวะซื ้อ แวะชมตามใจชอบ หากท่า นใดไม่ ใช่ ขาช้ อ ปปิ ง้ ก็ ไม่ ต้อ งกลัว เบื่ อ เพราะตลาดแห่ งนี ย้ ัง เป็ น ตลาดที่ รวบรวมอาหาร
ท้ องถิ่น อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่งใหญ่ที่สดุ ของไถจงอีกด้ วย
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
ORANGE HOTEL-TAICHUNG หรื อเทียบเท่ า

CODE : GOT03

วันที่ 2
เช้ า

กลางวัน

ค่ า
ที่พัก

หนานโถว – ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยันจั นทรา – วัดพระถังซัมจั๋ ง – วัดเห
วินหวู่ – ไทเป – ร้ านคอสเมติค – ช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ ที่สดุ ของไต้ หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบสุริยัน -จันทรา
ซึง่ เป็ นทะเลสาบน ้าจืดที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ ที่สดุ ของไต้ หวันเส้ นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หาก
มองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี ้จะมีรูปร่ างครึ่งบนเหมือนพระอาทิ ตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์ เสี ้ยวที่กาลังประกบกันอยู่และ
ยังเป็ นตาแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้ อมรอบ พื ้นที่บริ เวณนี ้ถือว่าเป็ นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ ที่สดุ ของไต้ หวัน นาท่านนั่งเรื อ
ยอร์ ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้
จากนั ้นนาท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์ (ฟั น) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็ นจุดชมวิว
ทะเลสาบในมุมสูงอีกด้ วย ท่านจะได้ ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สดุ ของทะเลสาบสุริยนั จันทรา
จากนั ้นนาท่านกราบไหว้ สงิ่ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื ้อ เทพเจ้ าแห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้ าแห่งความ
ซื่อสัตย์ และเทพเจ้ าแห่ งความรักองค์ ใหม่ล่าสุดหรื อที่เรารู้ จกั กันในนาม “เฒ่ าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้ านความรักที่วัด
หลงซัน ไทเป วัดนี ถ้ ื อ ว่า เป็ นจุดศูน ย์ รวมของเทพเจ้ า สาคัญ ที่ท่ า นสามารถมาขอพรได้ ครบทุกความปรารถนาที่ วัดนี ้ สิ่ง ที่
น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี ้ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั ้งอยู่หน้ าวัด ซึ่งมีมลู ค่าตัวละ 1 ล้ านเหรียญดอลล่าร์ ไต้ หวันเป็ นฉากหลังให้
ท่านได้ ถ่ายรูปคู่อีก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี)
สมควรแก่เวลา นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้ หวัน นาท่านช้ อปปิ ง้ ร้ านเครื่ องสาอางค์ COSMETIC
SHOP ศูนย์รวมเครื่องสาอางชื่อดังของไต้ หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื ้อเป็ นของฝากแก่คนทางบ้ านได้
จากนั ้นน าท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน ซีเหมิ นติง ถือว่าเป็ น แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ยอดนิยมที่ สดุ ของไต้ หวัน เลยก็ว่าได้ หากเปรี ยบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควร์ ไต้ หวัน หากเปรี ยบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้ หวัน ด้ านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้ าทั ้งเสื ้อผ้ า
และรองเท้ ากี่ ฬ ายี่ ห้ อ ต่า ง ๆ ยังมี สิน ค้ ายี่ ห้ อท้ อ งถิ่ น ให้ เลือ กซื อ้ แต่ ที่นี่ ไม่ ได้ มี แค่ สินค้ าช้ อ ปปิ ง้ อย่ างเดียว ยังมี ร้านอาหาร
เยอะแยะมากมายให้ ท่านได้ เลือกรับประทาน แนะนาว่าพลาดไม่ได้ กับเมนู น ้าแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิ งซูแบบเกาหลีซึ่ง
ต้ นตารับของเมนูนี ้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง
อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
ORANGE HOTEL-TAIPEI หรื อเทียบเท่ า

CODE : GOT03

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน

ช้ อปปิ ้ งเค้ กพายสับปะรด – อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น – ตึกไทเป
101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึกชัน้ 89) – ตลาดซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต – แช่ นา้ แร่ สไตล์ ไต้ หวันแบบ
ส่ วนตัวภายในห้ องพัก
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเลือกซื ้อของฝาก ที่ ร้ านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็ นขนมสัญลักษณ์ ของไต้ หวันเปรี ยบเสมือนขนมประจาชาติเลยก็ว่า
ได้ แนะนาให้ ท่านซื ้อเป็ นขนมฝากแก่คนทางบ้ านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์ น, เห็ดทอด เป็ นต้ น)

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว อุทยานแห่งนี ้ตั ้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้ หวัน มีลกั ษณะพื ้นที่เป็ นแหลมยื่น
ไปในทะเล การเซาะกร่ อนของน ้าทะเลและลมทะเลและการเคลือ่ นตัวของเปลือกโลก ทาให้ เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะ
ต่างๆที่น่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟ้ ดู สไตล์ ไต้ หวัน)
ท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ระหว่างทางก่อนขึ ้นเขาไปยังหมู่บ้านจิ่วเฟิ่ นท่านจะได้ เห็นเส้ นทางรถไฟแห่งแรกของไต้ หวันที่
สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟิ่ นเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั ้งแต่สมัยกษั ตริ ย์กวงสวี ้ สมัยราชวงศ์ชิง มีนั ก
ขุดทองจ านวนมากพากัน มาขุดทองที่นี่ แต่ ในยุค ปั จจุบัน นี ท้ ี่ หมู่บ้ านจิ่ว เฟิ่ นเป็ นหมู่บ้า นที่มี การขายของพื น้ เมื อง ทัง้ ขนม
พื ้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื ้นเมืองหรือที่เราเข้ าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้ หวันนัน่ เองและที่นี่ยังมีโลเคชั่น
ความสวยงามและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้ รับคัดเลือกเป็ นสถานที่ถ่ายทาซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้ หวันและการ์ ตูนแอ
นิเมชั่นของญี่ ปนที
ุ่ ่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ทาให้ ผ้ คู นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่ นจาก
การ์ ตนู เรื่องนี ้และกลายเป็ นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึง่ ของไต้ ห วัน
*** หมายเหตุ หากทริ ป เดิน ทางไปหมู่ บ้ านจิ่วเฟิ่ นตรงกั บวั น เสาร์ และอาทิต ย์ จะต้ องเปลี่ ยนรถเป็ นรถเมล์ แบบ
ท้ อ งถิ่น ขึน้ และลงเหมื อนคนท้ องถิ่น ท่ านจะได้ สั มผั ส บรรยากาศแบบคนท้ อ งถิ่น และเพิ่ มประสบการณ์ ก ารนั่ ง
รถเมล์ ของไต้ หวัน ***
เดินทางกลับไทเป นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นจุดแลนด์มาร์ คของไต้ หวัน หากท่านมาไต้ หวันแล้ วไม่
มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้ หวัน โครงสร้ างของตึกนี ้แสดงถึงความสามารถทางด้ านวิศวกรรมของ
ไต้ หวัน เพราะตึกแห่งนี ้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมี ลกู ตุ้มขนาดใหญ่ หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุล
ของตัวตึกไว้ และช่วยการสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สดุ ในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็ น
ที่ 1 ของไว้ ได้ คือลิฟต์ที่เร็วที่สดุ ในโลก (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ ท่ เี ร็ วที่สุดในโลกเพื่อขึน้ จุดชมวิว ชัน้ 89 ราคา 600 NTD)
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ค่ า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน

น าท่ า นช้ อ ปปิ ง้ ตลาดซื่ อ หลิ น ไนท์ มาร์ เก็ ต เป็ น ตลาดที่ มี ชื่ อ เสี ยงที่ สุดของไทเป ในด้ า นอาหารท้ อ งถิ่ น ของไต้ ห วัน มี
ร้ านอาหารมากกว่า 80 ร้ านให้ ท่านได้ เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล์ท้องถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสนิ ค้ าพื ้นเมือง สินค้ าแฟชั่น
วัยรุ่น ร้ านรองเท้ ากีฬายี่ห้อต่าง ๆ ที่ให้ ได้ ช้อปปิ ง้ กันแบบจุใจ
อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
EASTERN RESORT YANGMEI หรื อเทียบเท่ า
** พิเศษ !! ให้ ท่านผ่ อนคลายความเมื่อยล้ ากับการอาบนา้ แร่ แบบบรรยากาศส่ วนตัวภายในห้ องพัก**

Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุ สรณ์ สถานเจีย งไคเช็ ค – วั ด
หลงซาน(ขอพรความรั ก) – ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณ
ภูมิ) (CI837 : 23.20-02.20)
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ช้ อปปิ ง้ ร้ าน Germanium ที่ขึ ้นชื่อเรื่ องสร้ อยข้ อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้ วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม
ที่มีคณ
ุ สมบัติ ทาให้ เลือดลมเดินดีขึ ้น เพิ่มความกระปรี ก้ ระเปร่า และคลาย ความเครี ยด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน ้าลึกที่
เป็ นอัญมณีล ้าค่าที่หายากซึง่ มีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก
นาท่านเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็ นบรรยากาศตลาดอาหารทะเล
ซีฟ้ดู คล้ ายของญี่ ปนุ แต่ไม่ต้องไปถึงญี่ ปนุ่ ท่านจะได้ เห็นบรรยากาศการซื ้อขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสนิ ค้ าหลากหลาย
ให้ เลือกชิมหรือเลือกซื ้อได้ ตามอัธยาศัย
จากนั ้นนาท่านช็อปปิ ง้ สินค้ าที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้ าแบรนด์ เนมชั ้นนาให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ ในราคาโปรโมชัน่ ที่จะทาให้ ท่าน
ได้ ส่วนลดมากมาย สิน ค้ าแนะนา ! เซ็ทชุดน ้าหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ ยี่ห้อต่าง ๆ มี ให้ เลือกมากมายและที่
สาคัญท่านได้ ของแท้ แน่นอนหากท่านเลือกซื ้อในดิวตี ้ฟรีและราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน คอนเฟิ ร์ ม !
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกสี ้ ไตล์ ไต้ หวัน 1 เซ็ท/ท่ าน
ท่านชม อนุ สรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้ างขึ ้นเพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิ บดีเจียงไคเช็ค ใช้ เวลาในการสร้ างถึง 3 ปี สร้ าง
แล้ วเสร็ จในปี พ.ศ. 2523 มีพื น้ ที่ ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้ านในตัวอาคารประกอบไปด้ วย 2 ส่วนที่ สาคัญคื อห้ อ ง
แกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิ บดีและคนใกล้ ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่าน
เจียงนั่นเอง ภายในห้ องนี ้ไม่ได้ มี แค่รูปภาพเท่านั ้นที่เล่าเรื่อ งราวชีวประวัติของท่านทั ้งสองแต่ ยังมีข้าวของเครื่อ งใช้ เสื ้อผ้ า
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23.20 น.
02.20 น.

รถยนต์ กั น กระสุน ประจ าต าแหน่ ง ที่ จั ด แสดงไว้ อย่ า งน่ า สนใจให้ ท่ า นได้ เลื อ กชมเลื อ กถ่ า ยรู ป พร้ อมฟั งเ รื่ อ งราวทาง
ประวัติศ าสตร์ ไ ปพร้ อ มกับ สิ่ง เหล่า นี ้ และอี กหนึ่ง ส่วนที่ สาคัญ คื อ บริ เวณชัน้ 4 จัด แสดงรู ป ปั น้ ขนาดใหญ่ ข องท่ า นอดี ต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลีย่ นเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่าน
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
วัดหลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็ นวัดเก่าแก่ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึง่ ถือได้ ว่าเป็ นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สดุ ในไต้ หวันก็
ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี ้เต็มไปด้ วยรู ปแบบของประติมากรรมและสถาปั ตยกรรมที่ป ระณี ต ท่านจะได้ เห็นลวดลายมังกรและ
เหล่าเทพเจ้ าที่ได้ สร้ างไว้ อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝี มือที่หาได้ ยากในปั จจุบนั ในแต่ละวันก็จะมีพทุ ธศาสนิกชนจากทัว่ ทุกมุม
โลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สาหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่องความรัก ขอด้ ายแดงเสริ มดวงความรักขอได้ ที่นี่กบั องค์
เทพเจ้ าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ตานานด้ ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของ
ไต้ หวัน
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้ หวัน
เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI837
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

วันที่ 23-26 พ.ย. 62
14,888.14,888.14,888.14,888.4,500.วันที่ 19-22 ธ.ค. 62
14,888.14,888.14,888.14,888.4,500.วันที่ 09-12 ม.ค. 63
14,888.14,888.14,888.14,888.4,500.วันที่ 13-16 ก.พ. 63
14,888.14,888.14,888.14,888.4,500.วันที่ 20-23 ก.พ. 63
14,888.14,888.14,888.14,888.4,500.วันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 63
14,888.14,888.14,888.14,888.4,500.วันที่ 05-08 มี.ค. 63
14,888.14,888.14,888.14,888.4,500.วันที่ 19-22 มี.ค. 63
14,888.14,888.14,888.14,888.4,500.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 7,000 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 เหรียญ/ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
*** ตามนโยบายของรั ฐบาลไต้ หวันร่ วมกับการท่ องเที่ยวกาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จักในนามของร้ านรั ฐบาล คือ ร้ านชาอู่หลง , ร้ าน COSMETIC , ศูนย์ แร่ GERMANIUM , ร้ าน
ขนมพืน้ เมือง ฯลฯ ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยว
ทุกท่ านทราบว่ าร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม การบริ โภคขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ า
เป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
ถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านของทางรั ฐบาลไต้ หวัน หรื อหากท่ านต้ องการแยกตัวออกจากคณะ ณ
วันที่มีการลงร้ านรั ฐบาล ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 500
NTD/ท่ าน/ร้ าน ***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ต่ ากว่ า 6 เดือน
หรื อ 180 วัน ขึน้ ไปก่ อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่ างต่ า 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรั บผู้เดินทางที่อายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตร
เดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดิน ทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่า
กรุ๊ปมีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน ในกรณีที่คา่ ทัวร์ราคาต่ากว่า 10,000 บาท
3.3 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
**30 วันก่อนเดินทางสาหรับช่วงสงกรานต์และปี ใหม่**
การยกเลิกการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
**45 วันสาหรับช่วงสงกรานต์และปี ใหม่**
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบิน
มีการการันตีมดั จาที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ
เข้ าประเทศที่ ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิ
้ ้น
**ส าคัญ !! บริ ษัททาธุ รกิจเพื่ อการท่ องเที่ย วเท่ านั น้ ไม่ สนั บ สนุนให้ ลู กค้ าเดินทางเข้ า
เมืองไต้ หวันโดยผิดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ไทยและ
ไต้ หวัน ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่ านัน้ ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคน
เข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ทงั ้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่
เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ
ทังสิ
้ ้น
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบิ น ไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้ อมค่าภาษี สนามบิ น ทุกแห่งตามรายการทัวร์
ข้ างต้ น
กรณี ท่านมีค วามประสงค์ จ ะต้ องการปรับ เปลี่ยนระดับ ชัน้ ที่ นั่งจากชัน้ ประหยัดเป็ น ชัน้ ธุรกิ จ
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ ีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่
สามารถจัด หาห้ องพั ก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษั ทจะมี ก ารจัด ห้ องพั ก ให้ เป็ นไปตาม
ความเหมาะสมในลาดับต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบัติเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

7.

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ (ทางรั ฐบาลไต้ หวันประกาศยกเลิกวีซ่า
ให้ กับคนไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในไต้ หวันไม่ เกิน 14 วัน ถ้ ากรณีทางรั ฐบาล
ไต้ หวันประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม , ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ,
ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 เหรียญไต้ หวัน/ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อน
วันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าเมืองไต้ หวันให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าเมืองไต้ หวันให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์ จะพานักระยะสั ้นในเมืองไต้ หวันไม่เกิน 14 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั ้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อ
เป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า เมืองไต้ หวัน
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั ทางบริษัทจะ
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จัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของไต้ หวัน**
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากเมืองไต้ หวัน
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน

คุณสมบัติการเข้ าเมืองไต้ หวัน (สาหรั บกรณีการเข้ าเมืองไต้ หวันตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในเมืองไต้ หวันจะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานัก
ระยะสั ้น
3. ในขั ้นตอนการขอเข้ าเมือง จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 14 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้ หวัน หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าเมือง และ
ไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าเมือง

