CODE : GOT05

–

TAIWAN SIMPLE
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน
เดินทางมกราคม-มิถุนายน 63
ล่องเรื อทะเลสาบสุริยนั จันทรา | นัง่ รถไฟโบราณอาลีซนั | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก
TAIPEI 101 พร้ อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั ้น86 | ช็อปปิ ง้ ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น | แช่น ้าแร่สไตล์ไต้ หวันแบบส่วนตัวภายในห้ องพัก

ราคาแนะนาเพียง

20,999.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น
ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้ อปปิ ง้ ซีเหมินติง-Germanium Power-อาบน ้าแร่ภายในห้ องพัก
วันที่ 3. เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถัมซัมจัง๋ – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี ้
วันที่ 4. อุทยานอาหลีซ่ นั – ชมป่ าสนพันปี – นัง่ รถไฟโบราณอาหลี่ซนั เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต
วันที่ 5. เดินทางเมืองไทเป –DUTY FEE – ตึกไทเป 101 ไม่รวมขึ ้นชั ้น 89 – ช้ อปปิ ง้ เค้ กพายสับปะรด – ร้ านคอสเมติค –สนามบินเถาหยวน–
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30)
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น. คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมน ้าหนักกระเป๋ า 30
กิโลกรัมโดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่อง
[สาคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื ้อสัตว์ หรือเนื ้อสัตว์แปรรูปเข้ าเมืองไต้ หวันหากฝ่ าฝื นมีโทษ
จับปรับได้]

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่ว
วันที่ 2 เฟิ่ น – ไทเป –อนุ สรณ์ สถานเจียงไคเช็ค –ช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง-Germanium Power-อาบนา้ แร่
ภายในห้ องพัก
01.45 น. ออกเดินทางสูก่ รุงไทเป เมืองไต้ หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ
บนเครื่อง)
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง (เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) หลังจากท่านได้ ผา่ นพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
และศุลกากร
เช้ า
รับประทานอาหารแบบกล่ อง (แฮมเบอเกอร์ +เครื่องดื่ม)
นาท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ในอดีตที่จิ่วเฟิ่ นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มชี ื่อเสียงตังแต่
้ สมัยกษัตริย์กวงสวี ้
สมัยราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบนั นี ้ที่หมูบ่ ้ านจิ่วเฟิ่ นเป็ นหมูบ่ ้ านที่มี
การขายของพื ้นเมือง ทังขนมพื
้
้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื ้นเมืองหรื อที่เราเข้ าใจกันง่ายๆ คือหมูบ่ ้ าน
OTOP ของไต้ หวันนัน่ เองและที่นี่ยงั มีโลเกชัน่ ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้ รับคัดเลือก
เป็ นสถานที่ถ่ายทาซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้ หวันและการ์ตนู แอนิเมชัน่ ของญี่ปนุ่ ที่ฉายทัว่ โลกอย่างเรื่อง SPIRITED
AWAY ทาให้ ผ้ คู นทัว่ โลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่ ้ านจิ่วเฟิ่ นจากการ์ตนู เรื่องนี ้และกลายเป็นสถานที่เที่ยว
ยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้ หวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบ่ ้ านจิ่วเฟิ่ น
ตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้ องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้ องถิ่นขึ ้นและลงเหมือนคนท้ องถิ่น ท่านจะได้ สมั ผัส
บรรยากาศแบบคนท้ องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนัง่ รถเมล์ของไต้ หวัน *** จากนันเดิ
้ นทางเข้ าสูเ่ มืองไทเป
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO (เมนูสุกสี ้ ไตล์ ไต้ หวัน 1 เซ็ท/ท่ าน)
นาท่านชม อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้ างขึ ้นเพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้ เวลาในการสร้ าง
ถึง 3 ปี สร้ างแล้ วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื ้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้ านในตัวอาคารประกอบไปด้ วย 2
ส่วนที่สาคัญคือห้ องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม
ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนัน่ เอง ภายในห้ องนี ้ไม่ได้ มีแค่รูปภาพเท่านันที
้ ่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของ
ท่านทังสองแต่
้
ยงั มีข้าวของเครื่องใช้ เสื ้อผ้ า รถยนต์กนั กระสุนประจาตาแหน่งที่จดั แสดงไว้ อย่างน่าสนใจให้ ท่าน
ได้ เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้ อมฟังเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์ไปพร้ อมกับสิ่งเหล่านี ้ และอีกหนึ่งส่วนที่สาคัญคือ
บริเวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปัน้ ขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์
การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอ่ ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ช้ อปปิ ง้ ย่าน ซี
เหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ยอดนิยมที่สดุ ของไต้หวันเลยก็วา่ ได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามส
แควร์ไต้ หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้ านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้ าทังเสื
้ ้อผ้ าและ
รองเท้ ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ ายี่ห้อท้ องถิ่นให้ เลือกซื ้อ แต่ที่นี่ไม่ได้ มีแค่สินค้ าช้ อปปิ ง้ อย่างเดียว ยังมี
ร้ านอาหารเยอะแยะมากมายให้ ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนาว่าพลาดไม่ได้ กบั เมนู น ้าแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์
หรือปิ งซูแบบเกาหลีซึ่งต้ นตารับของเมนูนี ้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง แวะช้ อปปิ ง้ ร้ าน Germanium ที่ขึ ้นชื่อเรื่องสร้ อย
ข้ อมือเพื่อสุขภาพที่ประกอบไปด้ วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มคี ณ
ุ สมบัติ ทาให้ เลือดลมเดินดีขึ ้น เพิ่ม
ความกระปรีก้ ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน ้าลึกที่เป็ นอัญมณีล ้าค่าที่หายากซึง่ มี
อยู่ไม่กี่ที่ในโลก
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก EASTERN HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่ า
** พิเศษ !! ให้ ท่านผ่ อนคลายความเมื่อยล้ ากับการอาบนา้ แร่
แบบบรรยากาศส่ วนตัวภายในห้ องพัก**
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วันที่ 3

เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ ถาน – ล่ องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี ้

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุ ของไต้ หวัน ที่ไม่มีทางออกสูท่ ะเล ซึ่งเป็ นจุด
ศูนย์กลางของไต้ หวัน หรือเรียกว่าสะดือของเกาะไต้ หวันก็ได้ นาท่านไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน วัดใหญ่ทาง
ภาคกลางของไต้ หวัน วัดแห่งนี ้เป็นวัดที่ก่อสร้ างขึ ้นจากพลังแรงศรัทธาเลื่อมใสของเหล่าศิษยานุศษิ ย์และ
ประชาชนที่ร่วมกันบริจาค ร่วมลงแรงลงใจให้ กบั พุทธศาสนา ทังยั
้ งเป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องศึกษาพระธรรม
หลายพันห้ องและได้ ชื่อว่าเป็นวัดที่ทนั สมัยที่สดุ แห่งหนึ่งในไต้ หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ล่ องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็ นทะเลสาบน ้าจืดที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ ของไต้ หวัน
เส้ นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี ้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือน
พระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี ้ยวที่กาลังประกบกันอยู่และยังเป็นตาแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมงั กรล้ อมรอบ
พื ้นที่บริเวณนี ้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สดุ ของไต้ หวัน นาท่านนัง่ เรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชม
ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ จากนันน
้ าท่านสู่ วัดพระถังซัมจัง๋ นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถัง
ซัมจัง๋ ที่อญ
ั เชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็ นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้ วย ท่านจะได้ ถ่ายรูปกับมุมทีสวย
ที่สดุ ของทะเลสาบสุริยนั จันทรา จากนันน
้ าท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื ้อ เทพเจ้ า
แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้ าแห่งความรักองค์ใหม่ลา่ สุดหรือที่เรารู้จกั กันใน
นาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้ านความรักที่วดั หลงซานไทเป วัดนี ้ถือว่าเป็ นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้ า
สาคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ ครบทุกความปรารถนาที่วดั นี ้ สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี ้ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว
ที่ตงอยู
ั ้ ่หน้ าวัด ซึ่งมีมลู ค่าตัวละ 1 ล้ านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็ นฉากหลัง ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปคูอ่ ีกด้ วย
นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเจียอี ้ เมืองค่อนไปทางใต้ ของไต้ หวัน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
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วันที่ 4
เช้ า

RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่ า

อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่ าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เดินทางเมืองไถจง - ฝงเจี่ย
ไนท์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางขึ ้นสู่ อุทยานแห่ งชาติอาหลี่ซัน ที่มีความสูงจากระดับน ้าทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช้ เวลานัง่ รถ
ขึ ้นเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางที่วิ่งขึ ้นเขาสูงไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ชมวิวภูเขาสูงเรียงรายกันไต่ตวั กันสลับ
กับก้ อนเมฆเป็ นวิวที่น่าตืน่ ตาตื่นใจยิ่งนัก เดินทางเข้ าสูอ่ ทุ ยานอาหลี่ซนั เป็นอุทยานที่มีความสวยงามและมี
ชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้ หวัน นาท่านเดินชมป่ าสนพันปี เป็ นลักษณะทางเดินขึ ้นลงไล่ระดับแบบขันบั
้ นไดสลับ
ทางราบสองข้ างทางเป็ นป่ าสนพันปี ล้อมรอบเป็ นบริเวณกว้ าง ป่ าสนแห่งนี ้มีอายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรูป
รอบๆพร้ อมกับเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนได้ อย่างเต็มที่ จากนัน้ นาท่านนัง่ รถไฟโบราณ เส้ นทางรถไฟ
สายอาลีซนั ที่ญี่ปนมี
ุ่ การสร้ างขึ ้นตังแต่
้ ค.ศ.1912 ในสมัยที่ยงั ปกครองไต้ หวัน เพื่อใช้ เป็นเส้นทางลาเลียงไม้ สน
ใหญ่บนเขาอาหลี่ซนั ลงมายังพื ้นที่ด้านล่าง เส้ นทางรถไฟสายนี ้สูงเป็ นอันดับที่ 13 ของโลก และสูงเป็ น อันดับ 2
ของเอเชีย
** ในช่วงเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปี ท่านจะได้ พบกับฤดูกาลของเทศกาลดอกซากุระที่บานสะพรั่งบนอุทยานอาหลี่
ซัน หมายเหตุขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศในแต่ละปี ด้วย **

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้ หวัน นาท่านช้ อปปิ ง้ ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต ตลาด
กลางคืนที่นิยมที่สดุ ของเมืองไถจงมีสินค้ าหลากหลายประเภททังแบบแผงลอยและร้
้
านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง
ร้ านเครื่องสาอางค์จากญี่ปนุ่ ร้ านรองเท้ ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื ้อผ้ าหลากหลายยี่ห้อ ทังยี
้ ่ ห้อท้ องถิ่นของไต้ หวันเอง
รวมแล้ วกว่า 100 ร้ านค้ าให้ ท่านได้เลือกแวะซื ้อ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้ อปปิ ง้ ก็ไม่ต้องกลัว
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

เบื่อเพราะตลาดแห่งนี ้ยังเป็ นตลาดที่รวบรวมอาหารท้ องถิ่น อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่งใหญ่ที่สดุ ของไถ
จงอีกด้ วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

เดิน ทางเมื อ งไทเป – DUTY FEE- ตึก ไทเป 101 ไม่ ร วมชมวิว ชั น้ 89 – ช้ อ ปปิ ้ งเค้ ก พาย
สับปะรด-ร้ านคอสเมติค – ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุ งเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(BR205 : 20.45-23.30 น.)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้ หวัน จากนันน
้ าท่านช็อปปิ ง้ สินค้ าที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้ าแบ
รนด์เนมชันน
้ าให้ ท่านได้เลือกซื ้อ ในราคาโปรโมชัน่ ที่จะทาให้ ท่านได้ สว่ นลดมากมาย สินค้ าแนะนา ! เซ็ทชุด
น ้าหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ยี่ห้อต่าง ๆ มีให้ เลือกมากมายและที่สาคัญท่านได้ ของแท้ แน่นอนหาก
ท่านเลือกซื ้อในดิวตี ้ฟรีและราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน .. คอนเฟิ ร์ม ! นาท่านเดินทางสูเ่ มืองไทเป เมืองหลวง
ของไต้ หวันนาท่านถ่ายรูปคูก่ บั ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นจุดแลนด์มาร์คของไต้ หวัน หากท่านมาไต้ หวัน
แล้ วไม่มีรูปคูก่ บั ตึกไทเป 101 นัน่ แปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้ หวัน ! .. โครงสร้ างของตึกนี ้แสดงถึงความสามารถ
ทางด้ านวิศวกรรมของไต้ หวัน เพราะตึกแห่งนี ้ตึกที่มคี วามสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลกู ตุ้มขนาดใหญ่
หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคย
สูงที่สดุ ในโลก แต่ตกึ ไทเป 101 ยังคงความเป็ นที่ 1 ของไว้ ได้ คือลิฟต์ที่เร็วที่สดุ ในโลก (ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์ที่เร็วที่สดุ
ในโลกเพื่อขึ ้นจุดชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD )
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ภัตตาคารสุดหรูบนชัน้ 86 ตึกไทเป 101
** ท่ านจะได้ ชมวิวเมืองไทเปจากชัน้ 86 ของตึกไทเป 101 แบบวิวพาโนรามา **
นาท่านเลือกซื ้อของฝาก ที่ ร้ านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจา
ชาติเลยก็วา่ ได้ แนะนาให้ ท่านซื ้อเป็ นขนมฝากแก่คนทางบ้ านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ด
ทอด เป็ นต้ น)นาท่านแวะชม ร้ านคอสเมติค ศูนย์รวมเครื่องสาอางชื่อดังของไต้ หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่าน
สามารถซื ้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้ านได้
ค่า
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้ หวัน
20.45 น. อาลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที่ยวบินที่ BR205 (มี
อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
23.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าบริการ : TAIWAN SIMPLE
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ านละ

วันที่ 12-16 ก.พ. 62
21,999.21,999.21,999.21,999.5,000.วันที่ 26 ก.พ.-1 มี.ค. 62
21,999.21,999.21,999.21,999.5,000.วันที่ 27-31 มี.ค. 62
21,999.21,999.21,999.21,999.5,000.วันที่ 01-05 เม.ย. 62
21,999.21,999.21,999.21,999.5,000.วันที่ 09-13 เม.ย. 62
23,999.23,999.23,999.23,999.5,000.วันที่ 23-27 เม.ย. 62
21,999.21,999.21,999.21,999.5,000.วันที่ 28 เม.ย.-2 พ.ค. 62
22,999.22,999.22,999.22,999.5,000.วันที่ 20-24 พ.ค. 62
21,999.21,999.21,999.21,999.5,000.วันที่ 27-31 พ.ค. 62
21,999.21,999.21,999.21,999.5,000.วันที่ 10-14 มิ.ย. 62
20,999.20,999.20,999.20,999.5,000.วันที่ 17-21 มิ.ย. 62
20,999.20,999.20,999.20,999.5,000.วันที่ 24-28 มิ.ย. 62
20,999.20,999.20,999.20,999.5,000.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 7,000 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ท่ าน/ทริป
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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 านขนมพืน้ เมือง ฯลฯ ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้ วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับ
นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม การบริ โภคขึน้ อยู่กับความ
พอใจของลูกค้ าเป็ 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 นจานวน
เงิน 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

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ค
ว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน ในกรณีที่คา่ ทัวร์ราคาต่ากว่า 10,000 บาท
3.3 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสาหรับ
ช่วงสงกรานต์และปี ใหม่**
การยกเลิกการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่ อนการเดิ น ทาง 30 วัน ไม่นับ วัน เดิน ทาง คืน ค่าใช้ จ่ายทัง้ หมด **45 วัน
สาหรับช่วงสงกรานต์และปี 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
้

CODE : GOT05

4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการ
บิ น มีก ารการัน ตี มัด จ าที่ นั่งกับ สายการบิ น และค่ามัดจ าที่ พัก รวมถึ งเที่ ย วบิ น พิ เศษ เช่ น
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่ กองตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก
หรื อ เข้ าประเทศที่ ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้ ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ า
เมืองไต้ หวันโดยผิดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ไทย
และไต้ หวัน ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่ านัน้ ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการ
ตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลื อ
ใดๆได้ ทงั ้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดิ น ทางไปกับ คณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บ ริ ก ารรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ข้ างต้ น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชัน้ ธุรกิจ
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ ีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไม่ สามารถจัดหาห้ องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัด ห้ องพั กให้ เป็ นไป
ตามความเหมาะสมในลาดับต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน า้ หนัก สัมภาระรวมในตั๋วเครื่ องบิ น [30 กิ โลกรัม] ค่าประกัน วิน าศภัย เครื่ องบิ น ตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
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** 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%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้ หวันประกาศยกเลิกวี
ซ่ าให้ กับคนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในไต้ หวันไม่ เกิน 14 วัน ถ้ ากรณี ทาง
รัฐบาลไต้ หวันประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิ่มในการขอ
วีซ่าตามที่สถานทูตกาหนด)
ค่า ใช้ จ่ า ยส่ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการ เช่น ค่าเครื่ อ งดื่ ม , ค่า อาหารที่ สั่งเพิ่ ม เอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 เหรียญไต้ หวัน/ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้น
ก่อนวันเดินทาง
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ยนเที่ ย วบิน โดยมิต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอัน เนื่องจาก
สาเหตุตา่ งๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง,
การนัด หยุด งาน, การก่ อ การจลาจล, ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
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5.
6.

บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ 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
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

