ไต้ หวัน เซลฟี่ ..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 2 คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563
| ทะเลสาบสุริยนั จันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมูบ่ ้ านโบราณจิ่วเฟิ่ น |
| เย๋หลิว่ | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์ เก็ต |

1

ไต้ หวัน เซลฟี่ ..ไทเป ทะเลสาบสุริยนั จันทรา 4 วัน 2 คืน BY (XW)

[GQ1TPE-XW006]

เริ่มต้ นเพียง

10,888.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25 – 07.05)
วันที่ 2. สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรื อทะเลสาบสุริยนั จันทรา–วัดพระถังซัมจัง๋ –วัดเหวินหวู–่ ร้ านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์ เก็ต
วันที่ 3. ไถจง–ไทเป–เย๋หลิว่ -หมูบ่ ้ านโบราณจิ่วเฟิ่ น– ร้ าน COSMETIC -GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ ้นชัน้ 89)–ซื่อหลินไนท์
มาร์ เก็ต
วันที่ 4. สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40 – 12.30)

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.15 – 07.05)
23.00 น. คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 5 ประตู 5
สายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่ อง
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่ง
ระบบการจองที่นงั่ เป็ นแบบสุ่มที่นงั่ ว่าง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็ นที่นงั่ STANDARD SEAT ให้ กบั ลูกค้ าเท่านัน้
หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นงั่ บนเครื่ อง หรื อเปลี่ยนที่นงั่ ใหม่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสาย
การบินและชาระค่าบริการเพิ่มเติมด้ วยตัวท่านเอง***
[สาคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื ้อสัตว์ หรื อเนื ้อสัตว์แปรรูปเข้ าเมืองไต้ หวันหากฝ่ าฝื นมีโทษ
จับปรับได้ ]

วันที่ 2

สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ล่ องเรื อทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–
วัดเหวินหวู่–ร้ านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์ มาร์ เก็ต

02.15 น. ออกเดินทางสูก่ รุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่ มีอาหารบริการบนเครื่อง)
***สาหรับไฟล์ ทบินรายละเอียดดังนี*้ **
เนื่องด้ วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรั บเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลา
เดินทางของท่ านกับทางเจ้ าหน้ าที่อีกครั ง้
DMK-TPE : XW182 02.25-07.05 / 03.45-08.30
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้ หวัน (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่น หลังจากนันพาคณะท่
้
านผ่านพิธี
ตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
เช้ า
รับประทานอาหารแบบกล่ อง (McDonald’s)
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นาคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุ ของไต้ หวัน ที่ไม่มีทางออกสูท่ ะเล
นาท่านล่องเรื อยอร์ ชแบบส่วนตัวชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็ นทะเลสาบน ้าจืดที่เกิดขึ ้นตาม
ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ และเป็ นเขื่อนที่สาคัญในไต้ หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบ
แห่งนีจ้ ะมีรูปร่ างครึ่ งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่ งล่างเหมือนพระจันทร์ เสีย้ วที่กาลังประกบกันอยู่และยังเป็ น
ต าแหน่ ง ฮวงจุ้ย ที่ ดี มี มัง กรล้ อ มรอบ พื น้ ที่ บ ริ เวณนี ถ้ ื อ ว่า เป็ นจุด รั บ พลัง มัง กรที่ ส มบู รณ์ ที่ สุด ของไต้ ห วัน
โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้จะมีสถานที่ทอ่ งเที่ยวสาคัญมากมาย หลังจากนันน
้ าท่านนมัสการพระอัฐิของพระถัง
ซัมจัง๋ ที่อญ
ั เชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนันน
้ าท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ หรื อ วัดกวนอู เป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้ หวัน ซึ่ง
ภายในจะเป็ นที่ประดิษฐานรู ปปั น้ ของศาสดาขงจื ้อ (เทพเจ้ าแห่งปั ญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้ าแห่งความ
ซื่อสัตย์) และเทพเจ้ าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรื อที่เรารู้จกั กันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้ าน
ความรัก ถือว่าเป็ นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้ าสาคัญที่ท่ านสามารถมาขอพรได้ ครบทุกความปรารถนา เป็ นที่นบั
ถือของชาวจีนและไต้ หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตงอยู
ั ้ ห่ น้ าวัดซึง่ มีมลู ค่าตัวละ 1 ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน
นาคณะท่านเลือกซื ้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้ หวัน ที่ ร้ านพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์ น,
เห็ดทอด เป็ นต้ น)

นาคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง
นาคณะท่านช้ อปปิ ง้ ตลาด ไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้ าหลากหลายประเภททังแบบแผงลอยและ
้
ร้ านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้ านเครื่ องสาอางค์จากญี่ปนุ่ ร้ านรองเท้ ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื ้อผ้ าหลากหลายยี่ห้อ ทัง้
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

ยี่ห้อท้ องถิ่นของไต้ หวันเอง รวมแล้ วกว่า 100 ร้ านค้ าให้ ท่านได้ เลือกแวะซื ้อแวะชมตามใจชอบ….หากท่านใด
ไม่ใช่ขาช้ อปปิ ง้ ก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนีย้ งั เป็ นตลาดที่รวบรวมอาหารท้ องถิ่นให้ ท่านได้ ลิม้ ลองอีก
ด้ วย
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่ า

ไถจง–ไทเป–เย๋ หลิ่ว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น– COSMETIC – GERMANIUM
SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ ชัน้ 89)–ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่ว อุทยานแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้ หวัน มีลกั ษณะ
พื ้นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทาให้
เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่างๆที่น่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่ มีชื่อเสียงโด่ง
ดังไปทัว่ โลก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารซีฟ๊ ูด
นาท่านอิสระช้ อปปิ ้ง หมู่ บ้ านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตังแต่
้ สมัยกษัตริ ย์ กวงสวี ้
แห่งราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาให้ จานวนแร่
ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ ายออกไปเหลือทิ ้งไว้ เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีการใช้ จิ่วเฟิ่ น
เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ ได้ ดงึ ดูด นักท่องเที่ยวจานวนมากให้ เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครัง้
ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินในการจับจ่ายซือ้ ของกินที่แปลกตา เช่น บัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้ หวันที่มีรสชาติ
แบบดังเดิ
้ ม ไข่ต้มใบชา และของแฮนเมดพื ้นเมืองที่ทา่ นสามารถซื ้อกลับมาเป็ นของฝากได้ อีกด้ วย
ร้ าน COSMETIC ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ขึ ้นชื่อของไต้ หวัน ให้ ท่านได้ จบั จ่ายใช้ สอย
และสามารถนาเป็ นของฝากให้ แก่ทางบ้ านได้ นาท่านแวะช้ อปปิ ้ง ศู น ย์ GERMANIUM ที่ ขึน้ ชื่อเรื่ องสร้ อย
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ข้ อมือ Germanium ที่มีคณ
ุ สมบัติ ทาให้ เลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรี ก้ ระเปร่ า และคลายความเครี ยด
รวมถึงปะการังแดง ที่เป็ นอัญมณีล ้าค่าที่มีอยูเ่ พียงไม่กี่ที่ในโลก
นาคณะท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึกชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508
เมตร ซึ่งเป็ นความสูงอันดับ 5 ของโลก (อันดับในปี 2016) เป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูง
ติดอันดับโลกให้ ท่านได้ ถ่ายรูปคูก่ บั แลนด์มาร์ คของประเทศไต้ หวันอีกด้ วย ภายในตัวอาคารมีลกู ตุ้มขนาดใหญ่
หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้ าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ด้ านในมีลิฟต์ที่มีความเร็ วที่สุดในโลก
ด้ วยความเร็ วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที ส่วนด้ านล่างของตึกเป็ นห้ างสรรพสินค้ า ที่รวบรวมร้ านค้ าแบรนด์
ดังระดับโลกไว้ มากมาย

หลังจากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ตลาดซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดยามค่าคืนที่ใหญ่ที่สดุ ในไทเป ให้ ท่านซื ้อสินค้ า
พื ้นเมือง อาหาร หรื อสินค้ าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
CU HOTEL หรือเทียบเท่ า

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4 สนามบินเถาหยวน–กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(XW181 : 09.40 – 12.15)
เช้ า
09.40 น.
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รับประทานอาหารเช้ า (BREAKFAST BOX)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้ หวัน อาลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมนา้ หนักกระเป๋า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181
(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่ อง)
***สาหรับไฟล์ ทบินรายละเอียดดังนี*้ **
เนื่องด้ วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรั บเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลา
เดินทางของท่ านกับทางเจ้ าหน้ าที่อีกครั ง้
DMK-TPE : XW181 09.40-12.30 / 10.20-13.00
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12.15 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ : ไต้ หวัน เซลฟี่ ..ไทเป ทะเลสาบสุริยนั จันทรา 4 วัน 2 คืน BY (XW)
กาหนดการเดินทาง

29 ม.ค. – 01 ก.พ. 63
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 63
02-05 ก.พ. 63
04-07 ก.พ. 63
06-09 ก.พ. 63
08-11 ก.พ. 63
10-13 ก.พ. 63
12-15 ก.พ. 63
14-17 ก.พ. 63
16-19 ก.พ. 63
18-21 ก.พ. 63
20-23 ก.พ. 63
22-25 ก.พ. 63
24-27 ก.พ. 63
26-29 ก.พ. 63
28 ก.พ. – 02 มี.ค.63
01-04 มี.ค.63
03-06 มี.ค.63
05-08 มี.ค.63
07-10 มี.ค.63
09-12 มี.ค.63
11-14 มี.ค.63
13-16 มี.ค.63

6

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 20 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 20 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

12,888
13,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
12,888
13,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
12,888
13,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
12,888
13,888

12,888
13,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
12,888
13,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
12,888
13,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
12,888
13,888

12,888
13,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
12,888
13,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
12,888
13,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
12,888
13,888

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

-
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15-18
17-20
19-22
21-24
23-26
25-28

มี.ค.63
มี.ค.63
มี.ค.63
มี.ค.63
มี.ค.63
มี.ค.63

11,888
11,888
11,888
3,500
11,888
11,888
11,888
3,500
13,888
13,888
13,888
3,500
11,888
11,888
11,888
3,500
10,888
10,888
10,888
3,500
12,888
12,888
12,888
3,500
*****เนื่องจากเป็ นทัวร์ ราคาพิเศษ จึง ไม่ มีราคาเด็ก*****
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ จนถึง ณ วันเดินทางกลับ] เก็บราคาท่ านละ 6,000 บาท
ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

-

ราคาทัวร์ ข้างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปไกด์ + คนขับรถ
ท่ านละ 1,500 เหรี ยญไต้ หวัน/ทริป/ท่ าน
**(เก็บทิปก่ อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)**

สาหรับทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจในการให้ บริการ
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสายการ
บิน/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยต่ างๆ ที่ทางบริษัทไม่ สามารถ
คาดการณ์ และแจ้ งให้ คณะท่ านทราบล่ วงหน้ าได้ หากมีเหตุการณ์ ข้างต้ นเกิดขึน้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า และ
ขอให้ คณะท่ านยินยอมและยินดีท่ จี ะปฏิบัตติ ามประกาศ โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึ งความ
เหมาะสม ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6
เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ ไปก่ อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่ างต่า 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตร
เดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้ หวันร่ วมกับการท่ องเที่ยวกาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สนิ ค้ าพืน้ เมืองให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ูจักในนามของร้ านรัฐบาล คือ ร้ านชาอู่หลง , ร้ าน COSMETIC , ศูนย์ แร่ GERMANIUM ,
ร้ านขนมพืน้ เมือง ฯลฯ ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับ
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นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม การบริ โภคขึน้ อยู่กับความ
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
ถ้ าหากลูกค้ าไม่ มคี วามประสงค์ จะเข้ าร้ านของทางรัฐบาลไต้ หวัน หรือหากท่ านต้ องการแยกตัวออกจากคณะ
ณ วันที่มีการลงร้ านรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวน
เงิน 500 NTD/ท่ าน/ร้ าน ***

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่คา่ ทัวร์ ราคาต่ากว่า 10,000 บาท
3.3 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่ , สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศ
ที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้ ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าเมืองไต้ หวัน
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ไทยและไต้ หวัน ขึน้ อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่ านั น้ ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง
ทางมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ทงั ้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

8

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนน
จากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้ อง
กระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ ีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] หากทางโรงแรมไม่ สามารถ
จัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทจะมีการจัดห้ องพักให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมใน
ลาดับต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของ
แต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่ า ประกั น อุ บัติ เหตุ ค้ ุ มครองในระหว่ า งการเดิ น ทาง คุ้ มครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ (ทางรั ฐบาลไต้ หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับคน
ไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในไต้ หวันไม่ เกิน 14 วัน ถ้ ากรณีทางรั ฐบาลไต้ หวันประกาศให้
กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ นอกเหนื อที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 เหรี ยญไต้ หวัน/ทริ ป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
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บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
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3.
4.

5.
6.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าเมืองไต้ หวันให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าเมืองไต้ หวันให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในเมื
้
องไต้ หวันไม่เกิน 14
วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารใน
ขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้ า เมืองไต้ หวัน
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทาง
บริษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของไต้ หวัน**
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากเมืองไต้ หวัน
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน

คุณสมบัตกิ ารเข้ าเมืองไต้ หวัน (สาหรับกรณีการเข้ าเมืองไต้ หวันตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในเมืองไต้ หวันจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการ
พานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าเมือง จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 14 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้ หวัน หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ า
เมือง และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัตทิ ี่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าเมือง
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