K S K TEAM Co., Ltd.

247 Phakdi Village, Rama 3 Soi 11, Thanon Rama 3,Bang Khlo Laem, Bangkok,10120 Thailand
Tel: 02-291-3078 - 79 Fax: 02-291-3123
Email: kskteamcenter@gmail.com
/ www.kskteam.co.th
ใบอนุญาตเลขที่ 11/08247

อาบนา้ แร่ VIP(สว่ นต ัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุรย
ิ ันจ ันทรา / ตลาดปลาไทเป
หอทีร่ ะลึกเจียงไคเช็ค / อุทยานเย๋หลิว่ / หมูบ
่ า้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น / หมูบ
่ า้ นสายรุง้
MITSUI OULET PARK

้ ปปิ้ งซเี หมินติง / ซอ
ื่ หลินไนท์มาร์เก็ต
/ แหล่งชอ

่ ทเป(สนามบินเถาหยวน)
เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) บินตรงสูไ
้
แบบทีน
่ ง่ ั 2-4-2 นา้ หน ักกระเป๋าไป-กล ับ 30 กก. บริการอาหาร+เครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ ง 2 มือ
Departure
BKK – TPE CI 838 (08.30-13.10)
Return
TPE – BKK CI 837 (23.20-02.20)

้ ป + FREE WIFI ON BUS **
** ไม่บ ังค ับทิป + ไม่เน้นเข้าร้านชอ
ว ันที่
ว ันที่ 1

ว ันที่ 2

ว ันที่ 3

โปรแกรมการเดินทาง

้ อาหาร
มือ

สนามบินสุวรรรภูม ิ สายการบิน CHINA AIRLINES
(CI838 08.30-13.10) – สนามบินเถาหยวน –
ิ ขนม
ไทจง – หมูบ
่ า้ นสายรุง้ – ชม
ไท่หยางปิ่ งร้านดงเดิ
ั้ ม - ผูหลี่ – อาบนา้ แร่
่ นต ัว)
(ในห้องพ ักสว

บริการอาหารร ้อนเครือ
่ งดืม
่ บน
เครือ
่ ง / ของว่างบนรถ /
บุพเฟ่สุกช
ี้ าบูชาบู

RED MEPLE
BOUTIQUE
HOTEL
หรือเทียบเท่า

ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องทะเลสาบสุรย
ิ ันจ ันทรา
ิ ชาอูหลง – ไทเป –
(ว ัดพระถ ังซาจง๋ ั ) – ชม
ื่ หลินไนท์มาร์เก็ต
ซอ

โรงแรม / SUSHI /
บุพเฟ่สล ัด+สเต็กจานร้อน

HIONE HOLIDAY
HOTEL
หรือเทียบเท่า

ื เฟิ่ น –
ไทเป – อุทยานเย๋หลิว่ – ถนนโบราณสอ

โรงแรม / อาหารทะเล
+กุง้ ม ังกรไต้หว ัน / ปิ้ งย่าง

HIONE HOLIDAY
HOTEL

1

ทีพ
่ ัก

ี ้ ด+เบี
ซฟ
ู
ยร์สด
+Haagen-Dasไม่อน
ั้ !!!

ื เฟิ่ น – ถนนโบราณจิว่ เฟิ่ น –
นา้ ตกสอ
้ ปปิ้ งซเี หมินติง
แหล่งชอ
ั อ
ื่ –
ไทเป – หอทีร่ ะลึกเจียงไคเช็ค – ว ัดหลงซนซ
ั
ร้านขนมเค้กสบปะรด – TAIPEI FISH MARKET –

ว ันที่ 4

โรงแรม / อิสระที่ TAIPEI

FISH MARKET /

– MITSUI OUTLET PARK –
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
DUTY FREE

หรือเทียบเท่า

--

ี่ วหลงเปา
เสย

CHINA AIRLINES CI837 (23.20-02.20)

กาหนดการเดินทาง

เด็กตา
่ กว่า 12 ปี

ผูใ้ หญ่
(พ ักห้องละ
ท่าน)

2

พ ักเดีย
่ ว

เด็กทารก

มีเตียงเสริม
(พ ักผูใ้ หญ่ 2
ท่าน)

จ่ายเพิม
่ ท่านละ

(อายุไม่เกิน2 ปี )

13-16 กุมภาพ ันธ์ 2563

28,888.-

27,888.-

5,500

5,000

04-07 มีนาคม 2563

28,888.-

27,888.-

5,500

5,000

11-14 มีนาคม 2563

28,888.-

27,888.-

5,500

5,000

23-26 เมษายน 2563

28,888.-

27,888.-

5,500

5,000

04-07 พฤษภาคม 2563

29,888.-

28,888.-

5,500

5,000

11-14 มิถน
ุ ายน 2563

28,888.-

27,888.-

5,500

5,000

06-09 กรกฎาคม 2563

29,888.-

28,888.-

5,500

5,000

13-16 สงิ หาคม 2563

28,888.-

27,888.-

5,500

5,000

10-13 ก ันยายน 2563

28,888.-

27,888.-

5,500

5,000

12-15 ตุลาคม 2563

28,888.-

27,888.-

5,500

5,000

29,888.-

28,888.-

5,500

5,000

** ว ันฉ ัตรมงคล / ว ันวิสาขบูชา **

** ว ันเข้าพรรษา **

** ว ันสวรรคต ร.9 **

12-15 ตุลาคม 2563

วันที่ 1
06:00 น.
08:30 น.
13.10 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ชิมขนมไท่ หยางปิ่ งร้ านดัง้ เดิม – ผูหลี่ – อาบนา้ แร่
(ในห้ องพักส่ วนตัว)
พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดย
มีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวนโดยเที่ยวบินที่ CI838 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่ างบนรถ เดินทางสูเ่ มือง ไทจง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) นาทุกท่าน
เยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็ นหมู่บ้านของเหล่าทหารพรรคก๊ กมินตัง๋ หลังจากที่อพยพมายัง
ไต้ หวันพร้ อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบนั รัฐบาลของเมืองไทจงได้ เก็บรักษาอนุรักษ์ให้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวติ ความเป็ นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊ กมินตัง๋ บ้ านแต่ละหลังจะ
ถูกแต่งแต้ มด้ วยสีสนั ตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้ นแต่พื ้นถนนทางเดินก็ถกู
แต่งแต้ มสีสนั และตัวการ์ ตนู ไปทั่วทังหมู
้ บ่ ้ าน จากนันน
้ าทุกท่านไปชิมขนมขึ ้นชื่อที่สดุ แห่งเมือง
ไทจง ขนมไท่ หยางปิ่ ง ซึ่งมีต้นกาเนิดจากเมืองไทจงและโด่งดังมีชื่อเสียงไปทั่วเกาะไต้ หวัน
2

ค่า

บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ สุก้ีชาบูชาบู) หลังรับประทานอาหารค่า เดินทางสูเ่ มือง ผูหลี่ (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองที่ได้ ขึ ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สดุ ของไต้ หวัน และยังเป็ นแหล่งอาบน ้าแร่ที่ดีที่สดุ ของไต้ หวันอีกด้ วย
เนื่องจากเมืองนี ้อยู่ในหุบเขาและถูกล้ อมรอบด้ วยภูเขาสูงทังเมื
้ อง จึงทาให้ เป็ นเมืองที่มีอากาศบริ สทุ ธิ์ที่สดุ ของไต้ หวัน เชิญ
ท่าน อาบนา้ แร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ าจากการทางานและการเดินทาง
พักที่  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า www.taii.com.tw/en/room.php

วันที่ 2

ผูหลี่ – ศาลเจ้ ากวนอู – ล่ องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซาจั๋ง) – ชิมชาอูหลง – ไทเป – ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต

เช้ า

บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่านกราบไหว้ สงิ่
ศักดิส์ ทิ ธิ์ที่ วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ าแห่งปญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้ าแห่ง
ความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตงอยู
ั ้ ่หน้ าวัด ซึ่งมีมลู ค่าตัวละ1ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน
โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยนั จันทรา
จากนันน
้ าทุกท่าน ล่ องทะเลสาบสุริยันจันทราเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็ นที่นิยม
ของชาวไต้ หวันรอบๆทะเลสาบแห่งนี ้จะมีจดุ สาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี ้มี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร นาท่านล่องเรื อชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สดุ ในโลก
พร้ อมกับให้ ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซาจัง๋ ณ วัดพระถังซาจั๋ง ที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณริม
ทะเลสาบสุริยนั จันทรา
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร ( SUSHI EXPRESS) หลังรับประทาน
อาหารกลางวัน นาทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกาเนิดที่ไต้ หวันโดยเฉพาะที่จงั หวัดหนันโถว แห่งนี ้เป็ นแหล่ง
ปลูกชาอูหลงที่ดีที่สดุ ท่านจะได้ ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน ้าทะเล
2,000 เมตร ขึ ้นไป จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของประเทศไต้ หวัน เมือง
หลวงที่มีอากาศดีที่สดุ ของเอเซีย
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ สลัด+สเต็กจานร้ อน) หลังรับประทานอาหารค่า จากนันพาท่
้
านไปอิสระช็อป
ปิ ง้ ตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต ไนท์มาร์ เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในเมืองไทเป ซึ่ง
แบ่งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื ้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื ้นเมืองที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของ
ไต้ หวันคือ เต้ าหู้เหม็น หากใครไปไต้ หวันแล้ วไม่ได้ ลิ ้มลองรสชาติของเต้ าหู้เหม็น ก็ถือว่าไป
ไม่ถึงไต้ หวัน และยังมีเครื่ องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกาเนิดที่ไต้ หวันคือ ชานมไข่ มุก ส่วนตลาดคน
เดินก็มีสนิ ค้ าหลากหลายชนิดตังแต่
้ ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทงสิ
ั ้ นค้ าเสื ้อผ้ า รองเท้ า
เครื่ องประดับ โดยที่รองเท้ าผ้ าใบ รองเท้ ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลา
นาทุกท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
พักที่  HIONE HOLIDAY HOTEL (4 ดาว)หรือเทียบเท่ า
http://www.hioneholiday.com.tw/

เที่ยง

ค่า

วันที่ 3

ไทเป – อุทยานเย๋ หลิ่ว – ถนนโบราณสือเฟิ่ น – นา้ ตกสือเฟิ่ น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น – แหล่ งช้ อปปิ ้ งซีเหมินติง

3

เช้ า

เที่ยง

ค่า

วันที่ 4
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า ท่านเยี่ยมชม อุทยานเย๋ หลิ่ว
อุทยานแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้ หวัน มีลกั ษณะพื ้นที่เป็ นแหลมยื่นไปใน
ทะเล เมื่อครัง้ ที่เกาะไต้ หวันเริ่ มดันตัวจากใต้ ทะเลขึ ้นสู่ผวิ น ้าเมื่อครัง้ หลายล้ านปี ที่แล้ ว การ
เซาะกร่อนของน ้าทะเล และลมทะเล ทาให้ เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่น
ตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก ซึ่ง
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้ วจะต้ องไปถ่ายรูปคูก่ บั สิง่ นี ้ ที่นี่ยงั มีร้านค้ าต่างๆมากมายที่ขาย
ของแห้ งที่มาจากทะเลให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเลือกชิมได้ อย่างจุใจ
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้ หวัน) หลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนันน
้ า
ท่านสู่ นา้ ตกสือเฟิ่ น เป็ นน ้าตกที่กว้ างที่สดุ ในไต้ หวันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ของคนไทเป มาพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด น ้าตกสือเฟิ่ น ตังอยู
้ ่ในเขต Pingxi
ใกล้ ๆกัน มี ถนนโบราณสือเฟิ่ น ซึ่งปัจจุบนั ยังเป็ นที่นยิ มทังชาวไทยและคน
้
ไต้ หวัน นิยมไปปล่อยโคมลอยขอพระ ตัวโคมลอยในแต่ละสีตา่ งมีความหมายที่
แตกต่างกัน เช่น ความรัก สุขภาพ การงาน การเงิน เป็ นต้ น ด้ วยชื่อสถานที่ “สือ
เฟิ่ น” ซึ่งแปลว่า “เต็มสิบ” จึงเป็ นความหมายที่ดีในการปล่อยโคมไฟขอพร จุดเด่น
อยู่ตรงที่ “ทางรถไฟ” ที่ผา่ นกลางถนนโบราณแห่งนี ้ ซึ่งปัจจุบนั ทางรถไฟเส้ นนี ้ยัง
ถูกใช้ งานจนถึงปัจจุบนั และสถานีรถไฟโบราณสือเฟิ่ นยังเป็ นโลเกชัน่ ในการถ่ายทาละครหลายๆเรื่ องอีกด้ วย เช่น Dust in the
Wind นาทุกท่านอิสระช้ อปปิ ง้ หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตังแต่
้ สมัยกษัตริ ย์กวงสวี ้ แห่ง
ราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ ธาตุต่างๆ ทาให้ จานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย
ผู้คนพากันอพยพย้ ายออกไปเหลือทิ ้งไว้ เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีการใช้ จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปย
ฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากให้
เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวติ ชีวาอีกครัง้ ปัจจุบนั กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ
ไทเป ที่คกึ คักไปด้ วยร้ านค้ าต่างๆมากมายที่เรี ยงรายไปตามทางในหมูบ่ ้ าน จนทาให้ ท่านเลือกซื ้อเลือกชมร้ านค้ าต่างๆได้ อย่าง
ไม่ร้ ูเบื่อ
บริการอาหารค่า  ณ ภัตตาคาร (ปิ้ งย่ างซีฟู๊ด+Häagen-Dazs+เบียร์ สดไม่ อ้ัน!!!)
หลังรับประทานอาหารค่า นาท่านอิสระช็อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง
ซีเหมินติง เปรี ยบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่า
วัยรุ่นไต้ หวัน
มีร้านค้ าของฝากกิ๊ฟช็อปสไตล์วยั รุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ ายี่ห้อ
ONITSUKA TIGER ที่กาลังได้ รับความนิยมที่เมืองไทยขณะนี ้ เป็ นรองเท้ าสัญชาติญี่ปนุ่ ที่
ไต้ หวันขายถูกที่สดุ ในโลก
เป็ นสิง่ ที่พลาดไม่ได้ สาหรับทุกคนที่เดินทางมาถึงไต้ หวัน เดิน
ทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่  HIONE HOLIDAY HOTEL (4 ดาว)หรือเทียบเท่ า
http://www.hioneholiday.com.tw/
ไทเป –หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – ร้ านขนมเค้ กสับปะรด – TAIPEI FISH MARKET – DUTY FREE –
MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้ า นาพาทุกท่านเยี่ยมชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้ างจาก
หินอ่อนทังหลั
้ ง ศึกษาชีวประวัตแิ ละผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้ อมถ่ายรูปกับรูปปัน้ ทองเหลืองขนาดใหญ่ที่
ตังอยู
้ ่ในโถงใหญ่ชนบน
ั้
ชันล่
้ างเป็ นห้ องแสดงนิทรรศการและข้ าวของเครื่ องใช้ ของอดีตผู้นาตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทังหลั
้ ง มี
ลักษณะการก่อสร้ างคล้ ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา
เป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป
ด้ านข้ างของหออนุสรณ์ เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้ างด้ วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จากนันพาท่
้
าน
ไปกราบไหว้ ขอพร พระโพธิสัตว์ กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็ นวัดศักดิส์ ทิ ธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้ างตังแต่
้ สมัยราชวงศ์
ชิง ในแต่ละวันจะมีผ้ คู นมากราบไหว้ และสวดมนตร์ กนั เป็ นจานวนมาก วัดนี ้ถูกบูรณะมาแล้ วหลายครัง้ จากความเสียหายที่เกิด
จากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สดุ คือช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึ่งวัดนี ้เสียหายทังหมด
้
แต่เกิดสิง่ อัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสตั ว์
กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้ แต่นิดเดียว นอกจากนี ้ยังมีเทพเจ้ าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ ได้ กราบไหว้ ขอพร
จากนันพาท่
้
านไปชิมขนมขึ ้นชื่อที่สดุ ของไต้ หวันที่ ร้ านขนมเค้ กสับปะรด ซึ่งทาจากแป้งเค้ กโดยที่ภายในสอดไส้ สบั ปะรดกวน
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เที่ยง

ค่า
23.20น.
02.20น.

ที่มีเนื ้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็ นของฝากอย่างดีจากนัน้
นาทุกท่านเยี่ยมชม ตลาดปลาไทเป เป็ นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สดุ ของไต้ หวัน หรื ออีกชื่อที่เรี ยกกันมาอย่างคุ้นหู
ว่า Addiction Aquatic Development หรื อเรี ยกย่อๆ ว่าตลาด ADD สถานที่แลนด์มาร์ กอีกหนึ่งแห่งของไต้ หวัน เปิ ดตัวอย่าง
เป็ นทางการหลังจากการปรับปรุงพื ้นที่ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์ มาร์ เก็ตสไตล์ญี่ปนุ่ ขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสด
ใหม่ทงของทะเล,
ั้
ผัก, ผลไม้ และขนมต่างๆ ที่จดั ให้ บริการเป็ นโซนของแต่ละประเภทอาหารจานวนมากมายภายใต้ หลังคา
เดียวกัน ทังนี
้ ้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ ตามใจชอบ รับประกกันคุณภาพของ
อาหารและความสะอาดที่จะทาให้ คณ
ุ ลืมภาพตลาดสดแบบเดิมๆ ไปได้ เลย
อิสระอาหารกลางวัน  ณ (ตลาดปลาไทเป) หลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนันน
้ าท่านไปอิสระช้ อปปิ ง้ แบรนด์
เนมราคาถูกที่ MITSUI OULET PARK เป็ นศูนย์รวม outlet ขนาดใหญ่ทีทงหมด
ั้
5 ชัน้ แบ่งเป็ น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall
แนะนาให้ ดู Directory ไว้ เลย เพราะใหญ่มากๆ ร้ านรองเท้ าที่คนไทยนิยมซื ้อส่วนมากจะอยู่ โซน Out mall ศูนย์รวมร้ านของเท้ า
ชื่อดังที่พากันมาลดราคาตลอดปี เป็ นสวรรค์ของ ขาช้ อป – แม่ค้าออนไลน์หิ ้วของไปขายกัน เพราะถูกกว่าญี่ปนุ่ สิงคโปร์
เกาหลี ฮ่องกง และมีสนิ ค้ าให้ เลือกมากกว่า 100 แบรนด์!!!
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา) หลังรับประทานอาหารค่า สมควรแก่เวลานาทุกท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เถาหยวน
อาลากรุงไทเป เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837 (มีอาหารและเครื่องดื่ม
บริการบนเครื่อง)
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึน้ ของภาษีนา้ มันของสายการบิน

เงือ
่ นไขสาค ัญ!!! รับเฉพาะผู ้มีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว ค่าทัวร์ทจ
ี่ า่ ยให ้กับผู ้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด
่
และผู ้จัดได ้ชาระให ้กับสายการบินและสถานทีต
่ า่ งๆ แบบชาระขาดเชนกันก่อนออกเดินทาง
ฉะนัน
้ หากท่านไม่ได ้ร่วม
้ การตามรายการไม่ด ้วยสาเหตุใด หรือได ้รับการปฏิเสธการเข ้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
เดินทางหรือใชบริ
ิ ธิการคืนเงินสดสว่ นใดๆ รวมทัง้ ค่าตัว๋ เครือ
(ประเทศไทยและประเทศไต ้หวัน) ทางผู ้จัด ขอสงวนสท
่ งบินให ้แก่ทา่ น
่
ั
หมายเหตุ:อ ัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตว๋ ั เครือ
่ งบินโปรโมชน จากสายการบิน ด ังนนเมื
ั้
อ
่ ท่านตกลงเดินทาง
ิ ธิในการคืนเงินค่า
จ่ายค่าจอง ค่าท ัวร์แล้ว มิสามารถเปลีย
่ นแปลง เลือ
่ น ยกเลิกการเดินทางได้ บริษ ัทฯขอสงวนสท
จอง ค่าท ัวร์ ในทุกกรณี และกรณีทท
ี่ า่ นเดินทางมาจากต่างจ ังหว ัดโดยเครือ
่ งบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษ ัท
ิ้ กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้**
ก่อนทาการจองตว๋ ั เครือ
่ งบิน มิฉะนนบริ
ั้
ษ ัทฯไม่สามารถร ับผิดชอบใดๆทงส
ั้ น
เงือ
่ นไขในการจอง ม ัดจาท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน และ ชาระสว่ นทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 30 วันล่วงหน ้า
็ ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด ้วยสาเหตุใดใด ผู ้จัดมีสท
ิ ธิยกเลิกการจอง
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเชค
หรือยกเลิกการเดินทาง)

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
3. ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้ อง)
4. ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ท่ านละไม่ เกิน 1,000,000 บาท (ค่ ารั กษาพยาบาลไม่ เกิน 500,000 บาท) ทังนี
้ ย้ ่อมอยูใ่ นข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัท
ประกันชีวิต
8. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% ค่ าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่นา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 30 กิโลกรั มต่ อท่ าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้ าไต้ หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้ รับการยกเว้ นวีซ่าตามเงื่อนไข)
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
6. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
7. ยังไม่ รวมค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้ าทัวร์ ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้ า)
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การยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
ทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป
้
คืนเงินทังหมด
้
หรื อเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึนตามจริ
้
ง
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึนไป
้
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท หรื อเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ตามจริ ง
4. ยกเลิกน้ อยกว่าการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึนตามจริ
้
ง
5. ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่
เกิดขึนทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ ชาระไว้ แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองทีน่ ั่งบนเครื่ อง และโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็
ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึน้ บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่
ให้ บริ การ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริ การนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่
ทั ้งนีท้ างบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. กรุ ณาตรวจสอบพาสปอร์ ต มีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้ าประเทศ ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบในทุกกรณี !!!)
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