เดินทางวันที่ 28 ธันวาคม 60- 2 มกราคม 61

So Good
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ขึ้นตึกไทเป101 ชมวิวชั้น89 ล่องเรื อทะเลสาบสุริยนั จันทรา
เที่ยวอุทยานอาลีซาน นัง่ รถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชมความงามอุทยานเหย๋ หลิ่ว

For You
น้ าหนักกระเป๋ า 30 กก. บริ การอาหารร้อนบนเครื่ องไป-กลับ ขึ้นเครื่ องสุวรรณภูมิ
แช่น้ าแร่ แบบส่วนตัวภายในห้องพัก ระดับ 5 ดาว
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 ธ.ค.60 กรุ งเทพฯ-ไทเป – เมืองไถจง-แช่ น้ำแร่ 5 ดำวส่ วนตัวภำยในห้ องพัก
08.00
พร้อมกันที่ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ระหว่ ำงประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคำน์ เตอร์ S สำยกำร
บิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
11.10
นาท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย่ วบินที่ CI 834 บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง ระหว่างการเดินทาง
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ถึงท่าอากาศยาน เถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อย
แล้ว รถโค้ชปรับอากาศ (Wifi บนรถ) รอรับ นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะ
ไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ เมนูพเิ ศษ สเต็กจำนร้ อน+สลัดบำร์
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ที่พกั FRESH FIELDS HOTEL 5* แช่ นำ้ แร่ ส่วนตัวภำยในห้ องพัก
วัน ศุกร์ ที่ 29 ธ.ค.60 ฟำร์ มแกะชิงจิง้ -ล่ องเรือทะเลสำบสุ ริยนั จันทรำ-วัดพระถังซำจัง๋ -วัดเหวินอู่
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
15.40

หลังอาหาร นาท่ านเดิ นทางสู่ ฟำร์ มแกะชิ งจิง้ ( Foggy Eden )ให้ท่านได้ชมความงามของฟาร์ มและใกล้ชิด
ธรรมชาติที่น่ารื่ นรม บรรยายกาศที่เงียบสงบ และภูมิทศั น์ที่สวยงามที่นี่จึงได้ชือว่า “สวิตเซอร์ แลนด์ แห่ งไต้ หวัน”
ภายในฟาร์มมีการปลูกผลไม้เมืองหนาวมากมายอาทิ กีวี่ ลูกแพร์ ลูกพลัม และลูกพีช มีสวนดอกไม้ก่ ึงเขตร้อน เช่น
ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ และดอกแคลลาลิลลี่ และการแสดงของสัตว์นานาพันธุ์ และการแสดงตัดขนแกะซึ่ งถือเป็ น
ไฮไลท์ของที่นี่
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูอำหำร อำหำรจีนพืน้ เมือง
หลังอาหารนาท่าน ล่ องเรื อชมควำมงำมทะเลสำบสุ ริยันจันทรำ ซึ่ งมี ความงดงามราวกับภาพวาดเปรี ยบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ าสู่ ยอดเขา ที่นบั จากความสู งระดับ 6002000 เมตร มีความยาว 33 กิ โลเมตร เป็ นทะเลสาบที่ มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้าย
พระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั -จันทรำ” จากนั้นนาท่าน นมัสการรู ปปั้ น
พระถังซาจัง๋ ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นาท่านนมัสการ ศำลเจ้ ำขงจือ้ และศำลเจ้ ำ
กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ เมนูพเิ ศษสุ กชี้ ำบู เชียนเย่
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ ซึ่ งเป็ นเมืองที่ต้ งั ของอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน เพื่อนาท่านเข้าสู่
ที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย SUN DIALOGUE HOTEL 4+* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อน
วัน เสำร์ ที่ 30 ธ.ค.60 อุทยำนแห่ งชำติอำลีซำน-นั่งรถไฟโบรำณชมสวนสนพันปี -ชิมชำอู่หลง-เมืองไถจง-ฟ๋ งเจีย่ ไนท์ มำร์ เก็ต
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั

เที่ยง

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ซึ่ งเป็ นเมืองที่เป็ นที่ต้ งั ของอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ที่มีภูเขาสูงจานวน
มาก ให้ท่านชมบรรยากาศภูเขาสูงและธรรมชาติ ตลอดสองข้างทาง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูอำหำรจีนพืน้ เมือง ( บนอำลีซำน )
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติอำลีซำน ซึ่ งเป็ นจุดท่องเที่ยวที่ สาคัญและสวยงาม อีกที่หนึ่งของเกาะ
ไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นาท่านเที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ชื่นชมทะเล
หมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้ นั่งรถไฟโบรำณ ชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพัน
ปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่ งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้
ชื่นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก หลังจากนั้นแวะชิมชำอู่หลง บนภูเขาสูงอันขึ้นชื่ อของไต้หวัน หลังจาก
นั้นแวะชิมชาอู่หลงพันธุ์ดี ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อ และมีคุณภาพของไต้หวัน หลังจากนั้นนาท่านเดินทางลง
จากเขาอาลีซาน เพื่อนาท่านเดินทางสู่เมืองไถจงนาท่าน ช้ อปปิ้ ง ตลำดฟ๋ งเจีย่ ไนท์ มำเก็ต เป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงของ
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เมืองไถจงและ เป็ นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจาหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ เมนูสเต็กจำนร้ อน+สลัดบำร์
หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ที่ GRAND CITY HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อน
วัน อำทิตย์ ที่ 31 ธ.ค.60 เมืองไทเป-ร้ ำนพำยสั บปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพธิ ภัณฑ์ ก้ กู ง-วัดหลงซำน-ตลำดซีเหมินติงนำท่ ำนนั่งรถไฟฟ้ ำไป ณ จุดชมพลุ COUNTDOWN
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั

เที่ยง

หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อให้ท่านแวะชิมและเลือกซื้ อขนมยอด
นิ ยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อของฝากอันขึ้ นชื่อของไต้หวัน
จำกนั้นนำท่ ำนชมศูนย์ germanium เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่ งสามารถปรับสภาพประจุ
ลบ บวกในร่ างกายให้สมดุล ร่ างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูเสี่ ยวหลงเปำ อำหำรขึน้ ชื่อของไต้ หวัน
หลังอาหารนาท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์กกู ้ ง ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มี
ประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของล้าค่าทางประวัติศาสตร์มีอยูท่ ี่นี่จานวนมากกว่า 620,000 ชิ้ นจากทุกราชวงศ์
ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่ งชุด 5000 ชิ้ น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่าจะเป็ นภาพวาด
เครื่องปั้ นดินเผา เครื่องทองสาริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุ และงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องถมของ
จีน หรือ Cloisonné หรือการลงยาทอง นาท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อ หรือ "วัดเขามังกร" เป็ นวัดเก่าแก่อายุ

กว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2วัดหลงซันซื่อถูกทิ้ งระเบิดจนพระอุโบสถ
ได้รบั
ความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสตั ว์กวนอิม" ที่สถิตอยูด่ า้ นในนั้นกลับไม่ได้รบั ความ
เสียหายเลย ยิง่ ทาให้ผคู้ นเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้ นๆในทุกวัน หลังจากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ งตลำดซีเหมิ
นติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยำมสแควร์ เมืองไทย มีท้ งั แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า ของฝากคนที่
ท่านรัก รองเท้ายี่หอ้ ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดงั ของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่หอ้ ต่างๆ เช่น, NEW
BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่ วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุด อิสระช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูพเิ ศษ เป็ ดปักกิง่
หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ที่พกั FULLONG SHENKENG HOTEL 4+* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อน
ไกด์นาลูกค้านั ่งรถไฟฟ้า ณ จุดชมพลุ COUNTDOWN เข้าสู่ปี 2561
วันจันทร์ ที่ 01 ม.ค.61 ตึกไทเป101(รวมบัตรขึน้ ตึกชั้น89)-อุทยำนเหย๋ หลิว่ -หมู่บ้ำนจิว่ เฟิ้ น-COSMETIC SHOPซื่อหลินไนท์ มำร์ เก็ต
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ให้ ท่ำนได้ ขนึ้ ตึกชมวิวชั้น 89 สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และ
ศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดย
วิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลกู ตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทาหน้าที่กนั การสัน่ สะเทือนของ
แผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน
และยังมีลิฟท์ที่เร็ ว ด้วยความเร็ ว 1,010 เมตรต่อนาที นาท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว จุดเหนื อสุดของ

ไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มี
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เที่ยง

รูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ าทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือก
โลกเมื่อหลายล้านปี ก่อนทาให้เกิดการทับถมของแนวหิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร เมนูพิเศษกุง้ มังกรซีฟ้ ูด
หลังอาหาร นาท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิว่ เฟิ่ น ที่ต้งั อยูบ่ ริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง
จิ่วเฟิ น เป็ นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ง
หนึ่ ง เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
บรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์
รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อชาจากร้านค้าที่มีอยูม่ ากมายอีกด้วย นาท่านช้อปปิ้ ง Cosmetic Shop เพื่อให้ท่าน

ได้เลือกซื้ อเครื่องสาอาง และสินค้าเกี่ยวกับความงามอื่นที่ได้รบั ความนิ ยมที่ขนชื
ึ้ ่อ จากนั้นนาท่านไปยัง ตลาด
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต เป็ นไนท์มาร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเป จึงเป็ นไนท์มาร์เก็ตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมือง
ไทเป อายุกว่า 200 ปี เป็ นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเป เมื่อ ครั้งที่ชาวฮัน่ เริ่มอพยพมาจากจีนเพื่อ
มาตั้งรกรากใหม่ที่เกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ส่วนถนนด้านหน้าของหัวซีไนท์มาร์เก็ตก็จะเป็ นไนท์มาร์
เก็ตทัว่ ไป ที่มีขายของทั้ง ของกิน เสื้ อผ้า รองเท้า ต่างๆ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกาแพง
หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ที่พกั FULLONG SHENKENG HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อน
วัน อังคำร ที่ 02 ม.ค.61 อนุสรณ์ สถำนเจียงไคเช็ค-สนำมบินเถำหยวน-กรุ งเทพฯ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็ นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็ นประวัติ
แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยงั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่
ตาแหน่ งผูน้ าประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้ นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่ง
จะมีขนทุ
ึ้ ก 1 ชัว่ โมง บนชั้น 4 ของอนุ สรณ์แห่งนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
1030
นาทุกท่านเดินทาง สู่ สนำมบินเถำหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระระหว่างทาง
1355
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 835
1645
ถึงท่าอากาศยาน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

เงื่อนไขและราคา
ช่ วงกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ ำน

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
มีเตียงเสริม

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
ไม่ มีเตียงเสริม

พักท่ ำนเดี่ยว จ่ ำยเพิม่

28 DEC’17-02 JAN’18

39,900

39,900

39,900

38,900

5,600

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนื่ องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กบั ประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้แต่หนังสือเดินทางทัว่ ไป หาก
ท่านใดใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เนื่ องจาก หนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รบั การยกเว้นวีซ่า (ต้องยื่นวีซ่า
เท่านั้ นถึ งสามารถเข้าไต้หวันได้) หากท่านใดส่งสาเนาหนั งสือเดินทางให้กับบริษัทในวันจองทั วร์ และถ้าหากวันที่เดินทางท่านไม่ได้ใช้หนั งสื อ
เดินทางเล่มที่ ให้สาเนากับทางบริษัท หรือ นาหนั งสือเดินทางประเภทอื่นมาใช้ โดยไม่แจ้งให้ทางบริษั ท ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทไม่สามา รถ
รับผิดชอบใดๆได้ หากท่านโดนปฎิเสธ จากสายการบิน หรือตารวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรียนให้ท่านลูกค้าทุกท่านรับทราบ และ
อายุของหนังสือเดินทางต้องมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางของตัวท่านเอง
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ราคานี้ รวมภาษีน้ ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้ นหลังจาก
วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 ทางบริษทั ฯ จะเรียกเก็บตามจริง**

**กรุป๊ 15 ท่านออกเดินทาง**
**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รบั การยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง ยืน่ วีซ่าเท่านั้น**
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ
มารดาแนบมาด้วย
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัด
หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, ภัยธรรมชาติ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 15 ท่าน ขี้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วย
โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั ๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ภาวะอากาศ ภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ ล่วงหน้าจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามเหมาะสมของสถานการณ์ โดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ ไม่สามารถคืนเงินได้

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่
ทางสายการบินกาหนด
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ าหนัก 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั
บริษัทประกันชีวิต *(สาหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจากัดการตกลงไว้กบั บริษัท
ประกันชีวติ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )

อัตราไม่นี้รวม
1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบิน
กาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชารุดหรือของมี
ค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
5. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
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6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 1,200 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชาระเงินเท่าผูใ้ หญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

เงื่อนไขในการสารองที่นั ่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสาเนาพาสสปอร์ตชาระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสาเนาหนังสือ

เดินทาง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
-งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิกสาหรับการจอง
* สาหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริษัทฯ ได้รบั การจองและได้รบั มัดจา แล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20วันขึ้ นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
* เปลี่ยนวันเดินทาง กรุณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะ
ไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด (ยกเว้นล
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าซึ่งได้ชาระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่
สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นัง่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนิ นการ ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตวั ๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ ต, ไดร์เป่ าผม, กาน้ าร้อน บริการให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ
มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน
***สาหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ตอ้ งขอวีซ่า
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หากเป็ นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน้ าเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1.หนังสือเดินทาง (Passport)
- ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สาหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่า
ด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2.รูปถ่าย
- รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ ว จานวน 2 ใบ (ใช้รปู สีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือ
เครื่องประดับ)
3.หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปั จจุบนั ให้เรียบร้อยก่อนถ่าย
สาเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดาเนิ นงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น)
- กรณีเป็ นพนักงาน
หนังสือรับรองการทางานจากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ ง, เงินเดือน และ วันเริ่มทางาน
- กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ
สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
5.สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาสูติบตั ร และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
- กรณีที่เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ ง และต้องทาจดหมายชี้ แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พร้อมทั้งแนบ
สาเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ัน เช่น สาเนาใบหย่า
พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผู ้
นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณีสมรสแล้ว
สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- กรณีเป็ นผูส้ ูงอายุ 60ปี ขึ้ นไป ไม่ตอ้ งใช้เอกสารการงาน
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยว
พร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การ
จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการ
แทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันใน
กรณีที่ผรู ้ ว่ มเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่ อ
การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือ
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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