ทัวร์ ไต้ หวัน: TOUR12296

COYOTE TAIWAN 5D3N
(SEASON 2 )
ไทจง ไทเป เหย๋ลิ่ว ผิงซี ทะเลสาบสุริยนั จันทรา
โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ (SL)
ล่ องเรื อทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินอู่ สถานีรถไฟสายประวัตศิ าสตร์ ผิงซี
 สะพานแขวน Jing-anอุทยานเหย่ หลิ่วตึกไทเป 101 วัดหลงซานซื่อ
ช้ อปปิ ้ งสามตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติงไนท์ มาร์ เก็ต
บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR นา้ หนักกระเป๋า20 KG
พักไทจง 1 คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืนสุดฟิ น..แช่ นา้ แร่ ส่วนตัวในห้ องพัก
เที่ยวเต็มไม่ มีอิสระ พร้ อมเมนูพเิ ศษ..ปลาประธานาธิบดี,seafood เหย๋ หลิ่ว

วันแรก

กรุ งเทพ – สนามบินดอนเมือง

23.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซาจั๋ง -วัดเหวินอู่ -ช้ อป
ปิ ้ งฟ่ งเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
03.30 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบินThai Lion Airเทีย่ วบินที่ SL398
(ไม่ มบี ริการอาหารบนเครื่ อง ใช้ เวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)

08.00 น.

ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน มี กรุ งไทเปเป็ นเมื องหลวง หลังผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื องและ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว มัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ (เวลาที่ ไต้หวันเร็ วกว่าไทย1 ชัว่ โมง)ประเทศ
แห่งนี้เป็ นเกาะที่มีพ้นื ที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตั้งอยูห่ ่างจากฝั่งด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีนประมาณ
160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ด้ วยเมนูแซนวิช และชานมที่เลื่องชื่อ
นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ่ งเป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นเขื่อนที่สาคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33
กิโลเมตร ครึ่ งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่ งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ ยว รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย
จากนั้นนาท่านสู่ วัดพระถังซัมจัง๋ นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อนั เชิญมาจากชมพูทวีป

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู เมนูพเิ ศษ ปลาประธานาธิบดี
หลังทานอาหาร นาท่ านกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเหวินอู่เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจ้าแห่ งปั ญญาและ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่ ง
ความซื่ อสัตย์รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน2ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้าวัดซึ่ งมีมูลค่าถึงตัวละ1ล้านเหรี ยญไต้หวัน วัดนีเ้ พิ่ งสร้ างขึ น้ เมื่อปี ค.ศ.
1938 ที่ ผ่านมาแต่ ในปี ค.ศ.1945 ไต้ หวันไม่ ได้ อยู่
ภายใต้ อาณานิ คมของญี่ปุ่นแล้ ว รั ฐบาลไต้ หวันจึ ง
สนับสนุนงบประมาณเพื่ อสร้ างวัดเหวินอู่ให้ เป็ น
แหล่ งท่ องเที่ ยว โดยสร้ างอาคารยิ่ งใหญ่ กว่ าเดิ ม
และสร้ างให้ ออกสไตล์ จีน มากขึ ้นไฮไลท์ ที่ นิยม
คื อ การซื ้อกระดิ่ ง เขียนชื่ อตัวเองแล้ วนาไปแขวนที่ กาแพงวัด เชื่ อว่ าจะทาให้ ครอบครั วปลอดภัยร่ารวยเงิ นทอง การเรี ยน
สาเร็ จ และความรั กหวานชื่ น
แล้ วนาท่ านแวะชิมชารสชาติดี จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่เมืองไทจงซึ่ งเป็ นเมืองที่ได้ ขึน้ ชื่ อว่ าเป็ นเมืองที่สะอาดเรี ยบร้ อยที่สุด
ในไต้ หวันเมืองนีจ้ ะเป็ นศูนย์ กลางการเดินทางจากทางด้ านเหนือของเกาะและทางใต้ ของเกาะจึ งทาให้ เมืองนีม้ ีความคึกคักอยู่
ตลอดเวลา ระหว่ างทางท่ านจะได้ ชมทิ วทัศน์ สองข้ างทางที่สวยงาม

จากนั้น

นาท่านสู่ ตลาดฝงเจีย๋ ไนท์ มาเก็ตเป็ นตลาดคนเดินที่มีชื่อเสี ยงและใหญ่ที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของเมืองไทจงมีความน่าสนใจอยูท่ ี่
ความเป็ นท้องถิ่น ทั้งอาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติสไตล์Street Food อาหารท่านเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูข้ ึนชื่อของที่นี่
เช่น ชานมไข่มุก ทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีความน่าสนใจเหมาะกับทุกเพศ
ทุกวัย ด้วยความที่ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยูใ่ กล้กบั มหาวิทยาลัยฝงเจี่ย จึงมีสินค้าแฟขัน่ วัยรุ่ น นักศึกษา ในราคาไม่แพง มีเวลา
ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ่ งของที่ถูกใจ
เพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลินอย่ างเต็มอิม่ จุใจ อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

พักที่

โรงแรม Hotel Half หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม ไทจง –ไทเป – ร้ านพายสัปปะรด –อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป101-ซื่อ
หลินไนท์ มาร์ เก็ต
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางกลับสู่ กรุ งไทเป ( โดยรถโค้ช ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของไต้หวัน มีประชากรราว 3 ล้าน
คน แม้จะเป็ นเมืองขนาดเล็กแต่ ครั้งหนึ่งเคยเป็ นเมืองที่ถูกจับตามองด้วยบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนได้ชื่อว่า
เป็ นหนึ่งในสี่ เสื อแห่งเอเซีย และยังเป็ นแหล่งรวมตลาดช้อปปิ้ งกลางคืนอย่างแท้จริ ง
จากนั้น น าทุ กท่ านแวะเยี่ยมชิ ม ขนมพายสั บ ปะรด ซึ่ งพายสับปะรดเป็ นขนมประจาชาติ ชื่อ ดังของ
ไต้ห วัน มี รสชาติ กลมกล่อมจนเป็ นที่ รู้จักไปทั่วโลก อิ สระให้ทุก ท่ านได้ลองทานขนมพาย
สับปะรด นอกจากนี้ยงั มีและยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค ที่ สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิ บดีเจียงไคเช็ค ใช้
เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ ประมาณ 205 แสนตารางเมตร
ท่านสามารถชมชีวประวัติและรู ปภาพประวัติศาสตร์สาคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน

จากนั้น

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็ นหนึ่ งในแลนด์มาร์ กหลักของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชม
วิว ชั้น 89 หากมี เวลาท่ านใดต้อ งการขึ้ น ชมวิว กรุ ณ าติ ด ต่ อ ไกด์ ที่ ดู แ ลคณะของท่ า น ค่ าขึ้ น
ประมาณ 600 NTD)เป็ นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสู งเป็ นอันดับ 2 ของโลกมีความสู งถึง509
เมตรและยังมีลิฟท์ที่เร็ วที่สุดในโลกด้วยความเร็ วต่อนาทีอยูท่ ี่1,008 เมตร มีท้ งั หมด 101 ชั้นตาม
ชื่อ และชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้นโดยชั้น 1-5 จะเป็ นส่ วนของห้างสรรพสิ นค้าที่ ขายของแบรนด์เนม
ร้านค้า ร้ านอาหารต่ างๆ ภายในตัวอาคารมี ลู กตุ ้มขนาดใหญ่ ห นัก กว่า 900 ตัน ท าหน้าที่ กัน การสั่น สะเทื อนเวลาที่ เกิ ด
แผ่นดินไหวหลังจากนั้นนาท่านอัพเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวันให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายในราคาถูกเป็ น
พิเศษ
นาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซื่ อหลิน ตลาดยามค่าคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสิ นค้าพื้นเมือง
หรื อสิ นค้าที่ระลึก และลิ้มรสกับอาหารฟู้ดสตรี ทสไตล์ไต้หวันอันหลากหลาย

เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลาในการช้ อปปิ้ งอันมีค่าของทุกท่ าน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
พักที่

วันที่สี่

โรงแรม CU HOTEL หรื อเทียบเท่ า

ไทเป-วัดหลงซาน-ผิงซี-ซื่อเฟิ่ น -เหย๋หลิ่ว–ช้อปปิ้ งตลาดซีเหมินติง-

พักอาบน้ าแร่
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าชม วัดหลงซาน(Lungshan Temple) หรื อ วัดเขามังกร ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงมากที่สุด
แห่งหนึ่ งของเมืองไทเป ตั้งอยูใ่ นแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี แล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี ค.ศ. 1738
เพื่อเป็ นสถานที่สกั การะบูชาสิ่ งศักสิ ทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็ นหลัก แต่ก็จะมี
เทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ดา้ นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋ า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่
ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่ องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่วเ์ หล่า หรื อ ผูเ้ ฒ่าจันทรา ที่
เชื่อกันว่าเป็ นเทพผูผ้ กู ด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก มีรูปแบบทางด้านสถาปั ตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสม
ของความเป็ นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรี ยกกันว่าเป็ นวัดสไตล์ไต้หวัน ทาให้ที่นี่เป็ นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
ของเมืองไทเป
นาท่านแวะศู นย์ สร้ อยสุ ขภาพ (เจอมาเนี่ยม)ที่เป็ นเครื่ องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้ งั แบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็ นการช่วย
ในการไหลเวียนของเลือกในร่ างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่ องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันมา
ตั้งแต่โบราณ

จากนั้น

กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี เมืองนิ วไทยเป จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้ นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ผงิ ซี (อยูร่ ะหว่างสถานี
ซือเฟิ่ นและสถานี ตา้ หัว ชื่อ “ซือเฟิ่ น” )ซึ่ งตั้งชื่อตามครอบครัวดังเดิมของผูท้ ี่พฒั นาพื่นที่แห่ งนี้ ไฮไลท์ของการมา ณ ที่แห่งนี้
คื อการปล่อ ยโคมลอยจากสถานี ซื อเฟิ่ นและสามารถเดิ น เล่น ที่ ถนนสายเก่ า ซึ่ งเป็ นถนนเลี ยบทางรถไฟ ซึ่ งมี ท้ ังร้ านค้า
ร้านอาหาร ตลอดสองฝั่ง มีเวลาให้ท่านปล่อยโคมลอยหรื อเขียนคาอธิฐานในกระบอกไม่ไผ่ (ค่ าทัวร์ ไม่ รวมโคมลอย) และจุด
ท่ องเที่ ยวที่ น่าสนใจอีกแห่ งหนึ่ งคื อ สะพานแขวน Jing-anเป็ นสะพานที่ ยาวที่ สุ ดของเมื องผิงซี ถ้ายืนอยู่บนสะพานจะ
สามารถสองเห็นถนนสายเก่าผิงซีและแม่น้ าจีหลงได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้ วยเมนูซีฟู้ด

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเหย๋ หลิ่วอุทยานแห่ งนี้ ต้ งั อยูท่ างส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะ
ไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่ เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่ อนของนั้าทะเลและลมทะเล
ทาให้เกิดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิ นรู ปพระเศียร
ราชิ นี ซึ่ งมี ชื่อเสี ยงโด่ งดังไปทั่วโลก จากนั้นแวะร้ านเครื่ องสาอางค์ ที่นี่มี เครื่ องสาอางค์
รวมถึงยาและน้ ามันหรื อยานวดต่างๆที่ ข้ ึนชื่ อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่าง
เต็มที่

จากนั้น

ให้ท่านได้ช้อปปิ้ งย่ านซีเหมินติง (Ximending) ชื่อนี้มีที่มาจากยุคการยึดครองของญี่ปุ่น เนื่องจากที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ที่ต้ งั อยู่
ทางประตูเมืองตะวันออกของไทเปจึงตั้งชื่อว่า ซี เหมินติง ซี เหมินติงเป็ นถนนคนเดิ นและย่านช้อปปิ้ งที่เป็ นที่นิยมของเมือง
ไทเป และเป็ นถนนเส้นแรกของไทเปที่ ถูกกาหนดให้เป็ นถนนเดินเท้า ที่ เต็มไปด้วย ร้านคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร์ , ร้าน
รองเท้า, ร้านหนังสื อและเสื้ อผ้าเครื่ องสาอาง รวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เทรนด์รุ่นใหม่ๆมากมายอาทิ Adidas, Nike, Puma etc. ซึ่ ง

เป็ นแหล่ งรวมตัวของนักช้อปที่ เรี ยกได้ว่าเป็ นสยามสแควร์ ข องเมื อ งไทยเลยที เดี ยวและส าหรั บ ท่ านที่ ชื่ น ชอบรองเท้า
ONITSUKA TIGERพลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
เพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลินอย่ างเต็มอิม่ จุใจ อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
พักที่

น าท่ านสู่ ที่ พั ก Eastern Hot Spring Resort หรื อ เที ย บเท่ า มี เวลาให้ ทุ ก ท่ านได้ พั ก ผ่ อ นและผ่ อ นคลายกับ การแช่ น้ าแร่
ธรรมชาติแบบส่ วนตัวในห้ องพัก จะทาให้ ช่วยกระตุ้นระบบการหมุนเวียนของโลหิตในร่ างกายดีขึ้น ผ่ อนคลายความตึง
เครียด ผิวพรรณเปล่ งปลัง่ สดชื่ น

วันที่หา้
เช้ า

สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

10.55 น.

นาคณะท่ านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL399
(ไม่ มอี าหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ องบิน)

14.20 น.

ถึงท่ าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
หมายเหตุ...กรณีที่ไต้ หวันยกเว้ นค่าวีซา่ ให้ นนทางไต้
ั้
หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเป็ นวีซา่ นักท่องเทีย่ วเท่านันเพราะฉะนั
้
นลู
้ กค้ าต้ องใช้
พาสปอร์ ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใช้ พาสปอร์ ตข้ าราชการต้ องดาเนินการยื่น
วีซา่ ตามปกติ และพาสปอร์ ตต้ องมีอายุเหลือไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางนะคะ

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ ห้ องละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

2-3 ท่าน

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

6-10 มิถุนายน 61

12,900

12,900

12,900

4,500

13-17 มิถุนายน 61

12,555

12,555

12,555

4,500

20-24 มิถุนายน 61

12,900

12,900

12,900

4,500

27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 61

12,900

12,900

12,900

4,500

กาหนดการเดินทาง

พักเดี่ยวเพิม่

4-8 กรกฎาคม 61

14,555

14,555

14,555

4,500

11-15 กรกฎาคม 61

14,555

14,555

14,555

4,500

18-22 กรกฎาคม 61

14,555

14,555

14,555

4,500

25-29 กรกฎาคม 61

14,555

14,555

14,555

4,500

26-30 กรกฎาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

27-31 กรกฎาคม 61

14,555

14,555

14,555

4,500

1-5 สิงหาคม 61

14,555

14,555

14,555

4,500

8-12 สิงหาคม 61

13,999

13,999

13,999

4,500

9-13 สิงหาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

10-14 สิงหาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

15-19 สิงหาคม 61

12,999

12,999

12,999

4,500

22-26 สิงหาคม 61

14,555

14,555

14,555

4,500

5-9 กันยายน 61

13,999

13,999

13,999

4,500

12-16 กันยายน 61

13,999

13,999

13,999

4,500

19-23 กันยายน 61

13,999

13,999

13,999

4,500

26-30 กันยายน 61

13,999

13,999

13,999

4,500

3-7 ตุลาคม 61

13,999

13,999

13,999

4,500

4-8 ตุลาคม 61

13,999

13,999

13,999

4,500

5-9 ตุลาคม 61

13,999

13,999

13,999

4,500

10-14 ตุลาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

11-15 ตุลาคม 61

15,999

15,999

15,999

4,500

12-16 ตุลาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

13-17 ตุลาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

17-21 ตุลาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

18-22 ตุลาคม 61

15,999

15,999

15,999

4,500

19-23 ตุลาคม 61

15,999

15,999

15,999

4,500

20-24 ตุลาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

21-25 ตุลาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

24-28 ตุลาคม 61

13,555

13,555

13,555

4,500

25-29 ตุลาคม 61

13,555

13,555

13,555

4,500

26-30 ตุลาคม 61

13,333

13,333

13,333

4,500

*ค่ าบริการข้ างต้ นรับเฉพาะนักท่ องเที่ยวชาวไทยเท่ านัน้ และยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
ท่ านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน ที่สนามบินดอนเมืองก่ อนออกเดินทาง*
ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน

อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ

 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริ การ)
ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ านที่สนามบินดอนเมืองก่ อน
ออกเดินทาง ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าวีซา่ กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซา่

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 35 วัน
( ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้ าเต็ ม
100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทังสิ
้ ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว หากมีก าร
ยกเลิกหรื อขอเลือ่ นเดินทางผู้จองจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนได้ เว้ นแต่
1.1ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช้ จ่ายอื่นใด
1.2ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
แต่มีการยื่นวีซา่ ไปแล้ วหรื อมีคา่ ใช้ จ่ายอื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไป
ล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน้
1.3ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้
ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ
+ ส่วนต่างของภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไป
ล่วงหน้ าตามจริ งเช่น ค่าวีซา่ เป็ นต้ น
2.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อม

คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
3.กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ า
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4.การยกเลิก
4.1ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจา
4.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.3ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ปที่มี
การการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ และ
ไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์

ทังหมดเนื
้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ ฝนุ่
ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า
เมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการ
เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10.ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิด
อุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ทา่ นไม่สามารถเดินทางพร้ อม
คณะไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
12.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับ
ในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้
มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
14.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท
เว้ น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทกากับเท่านัน้

ข้อควรระว ัง
-กรณีถอ
ื หนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรือ
่ งการยืน
่ วีซา่ เข ้าประเทศไต ้หวัน กับเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ครัง้
้ ทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เทีย
-กรณีลก
ู ค ้าทีต
่ ้องเดินทางด ้วยเทีย
่ วบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซือ
่ วบิน
้ ตั๋วเครือ
หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสินใจซือ
่ งบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผู ้มีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านัน
้ ค่าทัวร์ทช
ี่ าระกับผู ้จัด เป็ นการชาระขาดก่อนเดินทางและผู ้จัดได ้ชาระ
ต่อให ้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ ทีย
่ วต่างๆ แบบชาระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกันฉะนัน
้ หากท่านไม่ได ้ร่วม
เดินทางหรือใช ้บริการตามรายการไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใด หรือได ้รับการปฎิเสธเข ้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไต ้หวัน ทางผู ้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

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 บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้ หวันร่ วมกับการท่ องเที่ยว กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยว
ทั่วไปได้ ร้ ูจักในนามของร้ านรัฐบาล ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั
นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม การบริโภคขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ น
หลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านของทางรัฐบาลไต้ หวัน หรือหากท่ านต้ องการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้ านรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ น
จานวนเงิน 600 NTD/ท่ าน/ร้ าน
***สาหรับพาสปอร์ ตไทย [เล่ มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้ วซี ่ า ทางบริษัทขอเก็บค่ าวีซ่าที่เกิดขึน้ ตาม
จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด***

เมื่อท่านได้ ทาการจอง ทัวร์ ไต้ หวัน กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

