COYOTE TAIWAN
ต้นตำหรับ 5วัน 3คืน
☛ ล่องเรือทะเลสำบส ุริยนั จันทรำ – วัดพระถังซัมจัง๋ – วัดเหวินอ ู่
☛ อนสุ รณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ำยภำพคู่ตึกไทเป 101
☛ อ ุทยำนเหย๋หลิ่ว - สถำนีรถไฟสือเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ
☛ ช้อปป้ ิ ง3 ไนท์มำร์เก็ต ตลำดตลำดซื่อหลิน และ ตลำดซีเหมินติง
☛ บินตรงสูไ่ ทเปโดยสำยกำรบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋ำ 20 KG
☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถำหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

!! พิเศษพักโรงแรมอำบน้ำแร่ในห้องนอนส่วนตัว 1 คืน !!
• เมนูพิเศษ ปลำประธำนำธิบดี , ซีฟ้ ดเหย๋
ู
หลิ่ว •
วันแรก

กร ุงเทพ – สนำมบินดอนเมือง

23.45 น. 📢 คณะพร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง ประต ู 7-8 อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก สำยกำรบิน Thai
Airกทุโดยมี
เจ้าหน้
ษัท ฯคอยต้อ นรันบดอนเมื
และออานวยความสะดวกในการเช็
คเอกสารและ
23.30 น. Lion
สมาชิ
กท่านพร้
อมกัาทีน่ ขณองบริ
ท่ าอากาศยานสนามบิ
ง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก
สายการ
สัมภาระ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
วันที่สอง สนำมบิ
นเถำหยวน-ทะเลสำบส
ุริยนั จันทรำ-วัดพระถังซัมจัง๋ -วัดเหวินอ-ู่ ร้ำนใบชำ
และสัมภาระก่
อนการเดินทาง
ช้อปป้ ิ งฝงเจี่ยไนท์มำร์เก็ต
03.10 น.

✈ เหิรฟ้ำสู่ ไต้หวัน โดยสำยกำรบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL398
(ไม่มีบริกำรอำหำรบนเครือ่ ง ใช้เวลำบิน 4 ชัว่ โมงโดยประมำณ)

08.00น.

ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไต้หวัน ประเทศแห่งนี้เป็ นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่า ตัง้ อยู่ห่างจากฝั ่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็ นเมืองหลวงเวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย
1 ชัว่ โมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนาท่านเดินทางโดยรถโค้ช
ปรับอากาศ เพื่อเดินทางสูเ่ มืองหนานโถว

เช้ำ

 บริกำรอำหำรเช้ำ ด้วยเมนูแซนวิช และชำนม ขึ้นชื่อของไต้หวันที่ไม่ควรพลำด

จากนัน้ เดินทางสู่ ทะเลสำบส ุริยนั จันทรำหรือ ซันมูนเลค (Sun
Moon Lake)ตัง้ อยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็ นแหล่งนา้ ที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุ ของไต้หวัน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็ นที่นิยมของ
ชาวไต้ห วั น รอบๆทะเลสาบแห่ ง นี้ จ ะมี จ ุด ส าคั ญ ที่ ท่ อ งเที่ ย ว
มากมาย นาท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของนา้
ในทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากพร้อมกับให้ท่าน
นมัสการพระอัฐทิ ี่อญ
ั เชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถังซัมจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจัง๋
เที่ยง

🍴 รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ ปลำประธำนำธิบดีอำหำรชนพื้นเมือง

บ่ำย

จากนัน้ นาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอ ู่ เพื่อสักการะขงจื๊อเทพ
เจ้าแห่งปั ญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ วัดนี้เพิ่งสร้างขึ้น
เมื่อปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่ในปี ค.ศ.1945 ไต้หวันไม่ได้อยู่ภายใต้อาณา
นิคมของญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลไต้หวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างวัดเห
วินอู่ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างอาคารยิ่งใหญ่ กว่าเดิม และสร้างให้
ออกสไตล์จีนมากขึ้นไฮไลท์ที่ นิยมคือ การซื้ อ กระดิ่ง เขียนชื่อ ตัว เองแล้ว
นาไปแขวนที่กาแพงวัด เชื่อว่าจะทาให้ครอบครัวปลอดภัยรา่ รวยเงินทอง
การเรียนสาเร็จ และความรักหวานชื่นโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่น
ชมทัศนียภาพอันงดงาม นาทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้ำนใบชำ ชาที่ขนึ้ ชื่อ
ที่สดุ ของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลี
ซานในระดับความสูงเป็ นพันเมตรจากระดับนา้ ทะเล และเป็ นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็ นของ
ฝากชนิ ด หนึ่ ง จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่เมื อ งไทจงซึ่ ง เป็ นเมื อ งที่ ได้ขึ้น ชื่ อ ว่ า เป็ นเมื อ งที่ ส ะอาด
เรียบร้อยที่สดุ ในไต้หวัน เมืองนี้จะเป็ นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้
ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่
สวยงาม

จากนัน้

นาท่านสู่ ตลำดฝงเจี่ ยไนท์มำเก็ต เป็ นตลาดคนเดินที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สดุ อีกแห่งหนึ่งของเมือง
ไทจงมีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็ นท้องถิ่น ทั้งอาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food
อาหารท่านเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูขนึ้ ชื่อของที่นี่ เช่น ชานมไข่มกุ ทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาว
ไต้หวันเองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีความน่าสนใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ด้วยความที่ฟ งเจี๋ยไนท์
มาร์เก็ตตัง้ อยู่ใกล้กบั มหาวิทยาลัยฝงเจี่ย จึงมีสินค้าแฟขัน่ วัยรุ่น นักศึกษา ในราคาไม่แพง มีเวลาให้
ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ่งของที่ถกู ใจ
เพื่อให้ท่ำนได้เพลิดเพลินอย่ำงเต็มอิ่มจุใจ อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
 โรงแรม HOTEL HALF หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว

พักที่

วันที่สำม ไทจง –ไทเป – ร้ำนพำยสัปปะรด –อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์
เช้มำร์
ำ เก็ต  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินสู่ กร ุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือ แม้จะเป็ นเมืองเล็กแต่เป็ น
เมืองที่เจริญที่สดุ และเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว
จากนัน้ นาทุกท่านแวะชิม ขนมพำยสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็ นขนมชื่อดังประจาชาติของไต้หวัน
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมี
ขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทกุ ท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็ นของฝากกลับ
บ้าน
จากนั้นนาท่านสู่ อนุส รณ์เจี ยงไคเช็ค เป็ นสถานที่หลักที่ตอ้ งมา
ของเมืองไทเป และยังเป็ นสัญลักษณ์ของไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่ อเป็ นการราลึกและเทิ ด ทูน อดีต
ประธานนาธิบ ดี เจียงไคเช็ ค ผูพ้ ัฒ นาความเจริญ ให้กับ ไต้หวัน ให้
เทียบเท่าระดับนานาชาติ โดยตัวอาคารมีสีขาว4ด้าน และมี หลังคา
ทรง 8 เหลี่ยมตามสถาปั ตยกรรมการสร้างแบบจีน ตัง้ สง่าอยู่ตรง
กลางของจตุรสั เสรีภาพ และด้านหน้ามีบันไดจานวน 89 ขัน้ เท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี และ
ภายในจะมีรปู ปั้ นสาริดของท่านในท่านั้งขนาดใหญ่ ซึ่ งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้2 นาย นอกจากนัน้ ยังมี
นิศทรรศการแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้
ต่างๆไว้จดั แสดงอีกด้วย
เทีย
่ ง
🍴 ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมือง
ไทเป(ไม่ ร วมค่ ำ ขึ้ น ตึ ก ชมวิ วชั้น 89 ท่ ำ นใดต้อ งกำรขึ้ น ชมวิ ว กร ณ
ุ ำ
ติ ดต่อไกด์ที่ดแู ลคณะของท่ำน ค่ำขึ้นประมำณ 600 NTD)เป็ นตึกที่สงู
ที่สดุ ในไต้หวันมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชัน้ เหนือพื้นดิน
ตามชื่อและชัน้ ใต้ดิน 5 ชั้น ภายในตัวอาคารมีลกู ตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900
ตัน ทาหน้าที่กนั การสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ด้านข้างตึกจะเป็ นส่วน
ของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ อิสระ
ให้ท่ำนได้ถ่ำยร ูปคกู่ บั ตึกไทเป 101 ตำมอัธยำศัย
จากนั้นนาท่าน ช้อ ปป้ ิ งตลำดซื่ อหลิ น ไนท์ม ำร์เก็ ต เป็ นตลาดนัด
กลางคืนที่ ถือ ว่าใหญ่ ที่ สดุ ในไทเป เป็ นแหล่งรวมของกินขึ้นชื่อนานา
ชนิด นอกจากนั้นยังมี เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋ า รองเท้า ให้ได้ช ้
อปกันอย่างจุใจ ที่สาคัญคือราคาถูก ของฝากยอดนิยมเพื่อให้ท่ำนได้
เพลิดเพลินอย่ำงเต็มอิ่มจุใจ อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
พักที่

โรงแรม Bear Inn หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว

วันที่สี่

เช้ำ

ไทเป-ศนู ย์เจอร์เมเนี่ยม-อ ุทยำนเหย๋หลิ่ว-ผิงซี-สถำนีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อ
ตลำดซีเหมินติง-พักอำบน้ำแร่
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
น าท่ า นเที่ ย วชม ศ นู ย์เจอร์เมเนี ย ม เป็ นเครื่ อ งประดับ เพื่ อ สุข ภาพ มี ทั้ง แบบสร้อ ยข้อ มื อ และ
สร้อยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็ น
เครื่องประดับลา้ ค่าของคนไต้หวันมาตัง้ แต่ในอดีต
จากนัน้ เดินทางสู่ อ ุทยำนเหย๋หลิ่ว ตัง้ อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน
ของเมืองนิวไทเป เป็ นพื้นที่ที่ติดกับทะเล โดยการเซาะของนา้ และลมทะเล ทา
ให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ แล้วแต่จินตนาการของแต่ละ
คนโดยเฉพาะหินรูปเศี ยรพระราชินี ที่เป็ นไฮไลท์ของอุทยานเย๋หลิว หินรูป
มังกร หินรูปเห็ด ที่ใครมาเยือนแล้วต้องถ่ายรูปคู่

เที่ยง

🍴 รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรเมนูซีฟ้ ดู
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองผิงซี เมืองนิวไทเป จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของ
เส้นทำงรถไฟสำยประวัติศำสตร์ผิงซี (อยู่ระหว่างสถานีสือเฟิ่ นและ
สถานี ต า้ หั ว ชื่ อ “สื อ เฟิ่ น” )ซึ่ ง ตั้ง ชื่ อ ตามครอบครัว ดั ง เดิ ม ของผู้ที่
พัฒนาพื่นที่แห่งนี้ ไฮไลท์ของการมา ณ ที่แห่งนี้ คือการปล่อยโคมลอย
จากสถานีซือเฟิ่ นและสามารถเดินเล่นที่ ถนนสายเก่า ซึ่ งเป็ นถนนเลียบ
ทางรถไฟ ซึ่งมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดสองฝั ง่ มีเวลาให้ท่านปล่อยโคมลอยหรือเขียนคาอธิฐาน
(ค่ ำทัวร์ไม่รวมโคมลอย) และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งคือ สะพานแขวน Jing-an เป็ น
สะพานที่ยาวที่สดุ ของเมืองผิงซี ถ้ายืนอยู่บนสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเก่าผิงซีและแม่นา้ จี
หลงได้อย่างชัดเจน
จากนัน้ แวะศนู ย์เครื่องสำอำง ที่นี่มีเครื่องสาอางรวมถึงยาและนา้ มันหรือยานวดต่างๆที่ขึ้นชื่อของ
ไต้หวันให้ทกุ ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่
จากนัน้ นาท่านต่อไปยัง วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขำมังกร เป็ นวัด
ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง มีอายุกว่า 300 ปี ในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหาย
ยับเยิน แต่ปรากฏว่า พระโพธิสตั ว์กวนอิม ที่ประดิษฐานภายในวัด
นัน้ กลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ทาให้ผคู้ นเลี่ยมใส ศรัทธา พากันมากราบไหว้ นอกจากนี้ยังมีเทพ
เจ้าที่มาจากทัง้ ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทบั ทิม ที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่อ งความซื้ อสัตย์และหน้าที่การงาน
และเทพเย่วเ์ หล่า หรือ ผูเ้ ฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็ นเทพผูผ้ กู ด้ายแดงให้
สมหวังในด้านของความรัก
นาท่า นสู่ ตลำดซี เหมิ น ติ ง แหล่งช้อ ปปิ้ งยอดฮิ ต ของวั ยรุ่น ไต้หวั น
หากเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซึ่ งเป็ นศูนย์รวม
แฟชัน่ ต่าง ๆ ที่เป็ นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาวไต้หวันมารวมกันไว้ที่นี่ และนอกจากจะเต็ม

ไปด้ว ยร้านเสื้อ ผ้า เครื่ อ งประดับ เครื่ อ งสาอางค์ สารพัด แฟชัน่ แล้ว ถนนแห่งนี้ก็ ยังเต็ม ไปด้ว ย
ร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ทัง้ อาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ
เพื่อให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรช้อปป้ ิ งอย่ำงจุใจ อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
พักที่

โรงแรม Eastern Hot Spring Resort หรื อ เที ย บเท่ ำ ระดับ 3 ดำว มี เวลำให้ท กุ ท่ ำ นได้
พักผ่อนและผ่อนคลำยกับกำรแช่น้ำแร่ธรรมชำติแบบส่วนตัวในห้องพัก จะทำให้ช่วยกระตน้ ุ
ระบบกำรหมุนเวียนของโลหิ ตในร่ำงกำยดีข้ ึน ผ่อนคลำยควำมตึ งเครียด ผิวพรรณเปล่ง
ปลัง่ สดชื่น

วันที่หำ้

สนำมบินเถำหยวน – ดอนเมือง

เช้ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
จนได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินเถำหยวน

10.45 น.

✈ เหิรฟ้ำเดินทำงสู่ กร ุงเทพ โดยสำยกำรบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399

13.35 น.

(ไม่มีอำหำรและเครือ่ งดื่มบริกำรบนเครือ่ งบิน)
ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

❖ หมำยเหต ุ...กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่ำวีซ่ำให้นนั้ ทำงไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพำะวีซ่ำนักท่องเที่ยว
เพรำะฉะนัน้ ล ูกค้ำต้องใช้พำสปอร์ตเล่มแดงในกำรเดินทำงเท่ำนัน้ ....หำกใช้พำสปอร์ตข้ำรำชกำรต้อง
ดำเนินกำรยืน่ วีซ่ำ (มีค่ำใช้จ่ำย)

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่ ห้องละ
2-3 ท่ำน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

14-18 ก.พ. 62
15-19 ก.พ. 62
21-25 ก.พ. 62
22-26 ก.พ. 62
28 ก.พ.-4 มี.ค. 62
01-05 มี.ค. 62
07-11 มี.ค. 62
08-12 มี.ค. 62

13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,555
14,555
14,555

13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,555
14,555
14,555

13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,555
14,555
14,555

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

14-18 มี.ค. 62
15-19 มี.ค. 62
21-25 มี.ค. 62
22-26 มี.ค. 62
11-15 เม.ย. 62
12-16 เม.ย. 62
13-17 เม.ย. 62
14-18 เม.ย. 62

14,555
14,555
14,555
14,555
23,999
24,999
23,999
19,999

14,555
14,555
14,555
14,555
23,999
24,999
23,999
19,999

14,555
14,555
14,555
14,555
23,999
24,999
23,999
19,999

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

*ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเที่ยวชำวไทยเท่ำนัน้ กรณีต่ำงชำติชำระเพิ่ม 3,000 บำท
ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ มัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่นท่ำนละ 1,500 บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน
ชำระที่สนำมบินดอนเมืองก่อนออกเดินทำง*
ในส่วนหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน **ไม่ได้บงั คับ**
ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิป วันละ 50 บำท / ท่ำน / วัน
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินบิ าร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์กอ่ นการใช้บริการ)
ค่ำทิปคนขับรถ และมัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ชำระ
ที่สนำมบินดอนเมืองในวันเดินทำง ในส่วนหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
**ไม่ได้บงั คับ** ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิป วันละ 50 บำท / ท่ำน / วัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า

เงื่อนไขกำรให้บริกำร
1. ในกำรจองกร ุณำชำระค่ำทัวร์มดั จำทัวร์ท่ำนละ 5,000 บำท พร้อมหน้ำพำสฯ ภำยใน 1 วัน
หลังจำกทำกำรจอง และชำระค่ำทัวร์สว่ นที่เหลือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 33 วัน
**กรณีเดินทำงช่วงวันหย ุดยำว เช่น สงกรำนต์ ปีใหม่ ชำระค่ำทัวร์มดั จำทัวร์ท่ำนละ 10,000 บำท**
2. หำกล ูกค้ำทำจองเกิน 20 ท่ำน ท่ำนที่ 21 เป็นต้นไปชำระเพิ่ม 1,000 บำท หำกพบว่ำคณะ
เดียวกันจองเกิน 20 ท่ำน แม้ว่ำท่ำนจะจองทัวร์มำคนละบริษทั ก็ตำม ขอสงวนสิทธิ์ให้ชำระเพิ่ม
ตำมเงื่อนไขของบริษทั
3. เมื่ อ ท่ ำ นออกเดิ น ทำงไปกับ คณะแล้ว ท่ ำ นงดกำรใช้บ ริก ำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ ง หรือไม่
เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ทัง้ สิ้น
4. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ ที่ กร ุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ
เข้ำประเทศที่ ระบใุ นรำยกำรเดิ นทำง บริษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่ คืนค่ ำบริกำรไม่ ว่ำกรณี
ใดๆ ทัง้ สิ้น
กำรยกเลิก
เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบิ นกำรันตี กำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซึ่ง
เมื่อจองและจ่ำยมัดจำแล้ว ถ้ำผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีกำรคื นค่ำมัดจำใดๆ ทัง้ สิ้น และในกรณี ที่
ออกตัว๋ เครื่องบิ นไปแล้ว ( ไม่นบั รวมวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยดุ รำชกำร ) หำกมีกำรยกเลิก
หรือขอเลื่อ นเดิน ทำงผูจ้ องจะไม่สำมำรถทำเรื่องขอคื นค่ ำตัว๋ หรือขอคื นค่ ำทัวร์ทั้งหมดหรือ
บำงส่วนได้ เว้นแต่
1 ผู้จ องยกเลิ ก กำรเดิ น ทำง แต่ ส ำมำรถหำผู้เ ดิ น ทำงใหม่ ม ำแทนได้ทัน ก่ อ นออกตั๋ว
เครื่อ งบิ น บริษัท ฯ จะไม่ หัก ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ำ ยังไม่ มี ก ำรยื่น วี ซ่ ำ หรื อ มี ก ำรเสี ย
ค่ำใช้จ่ำยอื่นใด
2 ผู้จ องยกเลิ ก กำรเดิ น ทำง แต่ ส ำมำรถหำผู้เ ดิ น ทำงใหม่ ม ำแทนได้ทัน ก่ อ นออกตั๋ว
เครือ่ งบิน แต่มีกำรยื่นวีซ่ำไปแล้วหรือมีค่ำใช้จ่ำยอื่นใด บริษทั ฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยเฉพำะเท่ำที่
จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริงเท่ำนัน้
3 ผูจ้ องยกเลิกกำรเดินทำง ตัว๋ เครือ่ งบินได้ออกไปแล้ว แต่สำมำรถหำผูเ้ ดินทำงใหม่มำแทน
ได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บำท /
ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่ำงของภำษีน้ำมันเชื้อเพลิง และบริษทั ฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เฉพำะเท่ำที่
ได้จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริงเช่น ค่ำวีซ่ำ เป็นต้น

หมำยเหต ุ
1. จ ำนวนผู้เ ดิ น ทำงขั้น ต่ ำ ผู้ใ หญ่ 30 ท่ ำ นขึ้ นไป เที่ ย วบิ น , รำคำ และรำยกำรอำจมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
2. บริษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหต ุส ุดวิสยั จนไม่อำจ
แก้ไขได้
3. รำยกำรท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็นสำคัญ
4. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่ำเสียหำยในเหต ุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิ น ภัยธรรมชำติ เช่น พำย ุ
ไต้ฝ่ ุน ปฏิวัติ แ ละอื่ น ๆที่ อ ยู่น อกเหนื อกำรควบค มุ ของทำงบริษัท ฯหรื อค่ ำ ใช้จ่ ำยเพิ่ ม เติ ม ที่
เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย, กำรถกู ทำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือ
จำกอ ุบัติเหต ุต่ำงๆ
5. ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน , กำรประท้วง
, กำรนัด หย ดุ งำน, กำรก่ อ จลำจล หรื อ กรณี ที่ ท่ ำ นถ กู ปฏิ เสธ กำรเข้ำ หรือ ออกเมื อ งจำก
เจ้ำ หน้ำ ที่ ต รวจคนเข้ำ เมื อ ง หรือเจ้ำ หน้ำ ที่ ก รมแรงงำนทั้งจำกไทย และต่ ำ งประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั ฯ
6. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบใุ นโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิ น จะไม่มีกำรคืนเงิ นใดๆทัง้ สิ้น แต่ทงั้ นี้ ทำงบริษทั ฯจะ
จัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธิ์กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
7. รำคำนี้คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่องบิ นในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่องบิ นปรับสูงขึ้น บริษทั ฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับรำคำตัว๋ เครือ่ งบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
8. หนัง สื อ เดิ น ทำงต้อ งมี อ ำย เุ หลื อ กำรใช้ง ำนไม่ น ้อ ยกว่ ำ 6 เดื อ น และบริษัท ฯ รับ เฉพำะผู้มี
จุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยวเท่ำนัน้
9. ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยว
บำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยท ุกอย่ำง ทำงบริษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้
ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออกเดินทำงแล้ว
10. ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอ ุบัติเหต ุที่เกิดจำกควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจำกตัว๋ เครื่องบิ นเป็นตัว๋ รำคำพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง
พร้อมคณะไม่ว่ำด้วยเหต ุผลใดก็ตำม ตัว๋ เครือ่ งบินไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่ว่ำ ทัง้ หมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษทั ฯ ทำงบริษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบ ุไว้แล้วทัง้ หมด
13. ในกรณีที่ล ูกค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กร ุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษทั ฯ ก่อนท ุก
ครัง้ มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ สิ้น

14. มัค ค เุ ทศก์ พนัก งำน หรือตัวแทนของทำงบริษัท ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค ำสัญ ญำใดๆ แทน
บริษทั เว้น แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจของบริษทั กำกับเท่ำนัน้
ข้อควรระวัง
-กรณีถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ กร ุณำเช็คเรือ่ งกำรยืน่ วีซ่ำเข้ำประเทศไต้หวัน กับเจ้ำหน้ำที่ท ุกครัง้
-กรณีล ูกค้ำที่ตอ้ งเดินทำงด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรำยละเอียด
วันเวลำ เที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทำงออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อตัว๋ เครือ่ งบินภำยในประเทศ
-รับเฉพำะผูม้ ีวตั ถ ุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ ค่ำทัวร์ที่ชำระกับผูจ้ ดั เป็นกำรชำระขำดก่อน
เดินทำงและผูจ้ ดั ได้ชำระต่อให้กบั ทำงสำยกำรบิน โรงแรม หรือสถำนที่เที่ยวต่ำงๆ แบบชำระขำดก่อน
ออกเดินทำงเช่นกัน ฉะนัน้ หำกท่ำนไม่ได้รว่ มเดินทำงหรือใช้บริกำรตำมรำยกำรไม่ว่ำด้วยสำเหต ุใด
หรือได้รบั กำรปฎิเสธเข้ำหรือออกเมืองจำกประเทศในรำยกำร(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทำงผู้
จัดขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินท ุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กร ุณำนำพำสปอร์ตติดตัวมำในวันเดินทำง พำสปอร์ตต้องมีอำย ุไม่ต่ำกว่ำ
6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนกำรเดินทำง และต้องมีหน้ำกระดำษอย่ำงต่ำ 6 หน้ำ
หมำยเหต ุ : สำหรับผูเ้ ดินทำงที่อำย ุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกับบิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอม
ให้บ ุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย
** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤด ูกำล **
หมำยเหต ุ: ตำมนโยบำยของรัฐบำลไต้หวันร่วมกับกำรท่องเที่ยว กำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ
พื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รจ้ ู กั ในนำมของร้ำนรัฐบำล ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย
เนื่องจำกมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวท ุกท่ำนทรำบว่ำ ร้ำนรัฐบำลท ุกร้ำนจำเป็นต้อง
รบกวนท ุกท่ำนแวะชม กำรบริโภคขึ้นอยูก่ บั ควำมพอใจของล ูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทัง้ สิ้นและ
ถ้ำหำกล ูกค้ำไม่มีควำมประสงค์จะเข้ำร้ำนของทำงรัฐบำลไต้หวัน หรือหำกท่ำนต้องกำรแยกตัวออกจำก
คณะ ณ วันที่มีกำรลงร้ำนรัฐบำล ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกท่ำน
เป็นจำนวนเงิน 600 NTD/ท่ำน/ร้ำน
***สำหรับพำสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หำกมีประกำศจำกทำงรัฐบำลบังคับใช้วีซ่ำ ทำงบริษทั ขอ
เก็บค่ำวีซ่ำที่เกิดขึ้นตำมจริง และทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด ***

