วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ-เถำหยวน (TG632 : 08.15-12.45)
ผูหลี-่ ล่ องเรื อชมทะเลสำบสุ ริยนั จันทรำ
วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้

2

เมืองเจียอี-้ อุทยำนแห่ งชำติอำลีซำน (ชมดอกซำกุระ
MOVING STAR HOTEL
  
ช่ วงกลำงเดือนมีนำคม-เมษำยน)-เมืองไถจง-เฟิ ง
หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
เจี่ยไนท์มำเก็ต

3

ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA
EXPOSITION-ไทเป-ร้ ำนขนมเหว่ยเก๋อ
ซีเหมินติง

 

X

RELITE HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว

4

ไทเป-DUTY FREE -อุทยำนเย๋ หลิว่ -จิ่วเฟิ่ น-ศูนย์
สร้ อยสุ ขภำพ-ชมตึกไทเป101(ไม่ รวมค่ ำขึน้ ตึก
600NT)-เมืองเถำหยวน

 

X

CENTURY HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว

5

GLORIA OUTLETS-สนำมบินเถำหยวน
กรุ งเทพฯ (TG633 : 13.55-16.50)

 ✈

X

✈

X



HOTEL DAY+ CHIAYI
หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว

กรุ ณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 1,000 NTD / ท่ ำน / ทริป
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กำหนดกำรเดินทำง เดือนมกรำคม-มีนำคม 2562
วันแรก
05.15 น.
08.15 น.
12.45 น.

ค่ำ

วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย
ค่ำ

กรุ งเทพฯ-เถำหยวน-เมืองผูหลี่-ล่ องเรื อชมทะเลสำบสุ ริยันจันทรำ-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้
 พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์ เตอร์ D
สำยกำรบิ น THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมี เจ้าหน้าที่ จากทางบริ ษ ทั ฯ คอย
ต้อนรับ และอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
 เหิ รฟ้าสู่ ไต้ หวัน โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่ วบินที่ TG632
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้ หวัน ซึ่ งเป็ นเกาะที่มีพ้นื ที่เล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่ ่ างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง ต้อนรับท่านด้วย...ชานมไข่ มุกไต้ หวัน และ แซนวิช ท่ านละ 1 ชุด
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องผูหลี่ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่ วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน
เป็ นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรื อที่สาคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็ นเมืองที่ได้
ชื่ อว่าน่ าอยู่ที่สุดในไต้หวัน นาท่าน ล่ องเรื อชมทะเลสำบสุ ริยันจันทรำ ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่มีภูเขา
สลับซับซ้อนล้อมรอบประกอบกับมีทศั นี ยภาพของน้ าและภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็ นการชมวิว
จากที่ ไ กลๆ หรื อเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิ ดใกล้ น าท่ านสู่ วัด พระถังซั ม จั๋ ง
นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อนั เชิญมาจากชมพูทวีป
 รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ัตตำคำร
นั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) เพื่อพักผ่อนเตรี ยมเดินทาง
สู่ อุทยานอาหลีซานในวันรุ่ งขึ้น
 พักที่ HOTEL DAY + CHIAYI หรื อเทียบเท่ ำ
เมืองเจียอี-้ อุทยำนแห่ งชำติอำลีซำน-เมืองไถจง-เฟิ งเจี่ยไนท์มำเก็ต
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติอำลีซำน ในเขตเมื องเจี ยอี้ ซึ่ งเป็ นอุ ทยานที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดของ
ไต้หวัน อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 2,700 เมตร เป็ นอุ ท ยานฯที่ มีความสวยงามมาก นาท่ านเปลี่ ยน
บรรยากาศ นัง่ รถไฟโบราณ ซึ่ งทางรถไฟของอาลีซานถื อได้วา่ เป็ นทางรถไฟโบราณที่ติดอันดับ 1
ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวยที่ สุดในโลก ให้ท่านได้ดื่มดากับธรรมชาติของต้นสนสู งสันที่มีอายุ
กว่าพันปี ชมซากต้นไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่ งเป็ นอุทยานที่มีความสมบูรณ์ อยู่
มากตลอดสองข้างทาง ***โดยเฉพำะช่ วงกลำงเดือนมีนำคม - เมษำยน ของทุกปี ซึ่ งเป็ นฤดูใบไม้
ผลิ ดอกซำกุระจะบำนสะพรั่งพร้ อมกับพรรณไม้ อกี นำนำชนิด(ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภำพอำกำศ) ให้ ท่ำน
ได้ ชื่นชมควำมงดงำมพร้ อมถ่ ำยรู ปดอกซำกุระทีบ่ ำนสะพรั่งรอต้ อนรับท่ ำน***
 รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ ัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่ วโมง) ซึ่ งตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกของ
เกาะไต้หวัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน
 รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ ต์ สุกี้ ชาบู ชาบู
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วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่า
วันทีส่ ี่
เช้ ำ
เทีย่ ง
บ่ ำย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เฟิ งเจี่ยไนท์ มำเก็ต เป็ นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจาหน่ายสิ นค้า และ
อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู ที่ข้ ึนชื่ อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลื อกซื้ อหา
สิ นค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวติ ของชาวไต้หวัน
พักที่ MOVING STAR HOTEL หรื อเทียบเท่ำ
ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION-ไทเป-ร้ ำนขนมเหว่ยเก๋ อ-ซีเหมินติง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
งำน 2018 Taichung World Flora Exposition จัดขึ้นที่เมืองไถจง ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ของไต้หวัน ด้วยพื้นที่กว่า 2,214.90 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ น 3 เท่า
ของสิ งคโปร์และ 2 เท่าของฮ่องกง นาท่านชมตามโซนดังนี้
โฮ่ วหลี่ (Houli Horse Ranch & Forest Park Area) ขนาดพื้นที่ 30.04 เฮกตาร์ หรื อประมาณ
187.75 ไร่ ซึ่ งผูเ้ ข้าชมจะได้สัมผัสกับศิลปะที่เกิดจากการร่ วมกันสร้างระหว่างธรรมชาติและมนุษย์
ตลอดจนเข้าใจถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ว่ ำยผู่ (Waipu Park Area) ขนาดพื้นที่ 14.32 เฮกตาร์ หรื อประมาณ 89.5 ไร่ โดยพื้นที่จดั แสดง
นิทรรศการนี้ จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ที่จะนาไปประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาการ
เกษตรแบบสมาร์ท ตอบสนองเป้าหมายของงาน Taichung Flora Expo เพื่อพัฒนาการเกษตรที่มี
คุณภาพ โดยเน้นในเรื่ องของอาหารที่มีส่วนผสมปลอดสารพิษภายใต้คอนเซปต์ Slow Food และ
Slow Living
 รับประทำนอำหำรเทีย่ งทีภ่ ัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางกลับสู่ ไทเป (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่ วโมง) เมืองหลวงของไต้หวันและเป็ น
ศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรื อวัฒนธรรม
เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนื อของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็ น
เมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็ วมาก นาท่านชม ร้ ำนขนมเหว่ ยเก๋ อ ซึ่ งพายสับปะรดเป็ นขนมชื่อดังของ
ไต้หวัน มี รสชาติ กลมกล่ อมจนเป็ นที่ รู้จกั ไปทัว่ โลก ให้ท่านได้ท่ านเลื อกซื้ อ ขนมยอดนิ ยมของ
ไต้หวัน เค้กไส้สัปปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมายฝากคนทางบ้านอีกด้วย จากนั้นนาท่าน อิสระ
ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง หรื อสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายรวมทั้งสิ นค้าแฟชัน่ เท
รนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่ วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่า
ถูกที่สุดในโลก
อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่าน
 พักที่ RELITE HOTELหรื อเทียบเท่ ำ
ไทเป-DUTY FREE -อุทยำนเย๋ หลิว่ -จิ่วเฟิ่ น-ศูนย์ สร้ อยสุ ขภำพ-ชมตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ ำขึน้
ตึก)-เมืองเถำหยวน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นาท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่ งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนาให้
ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็ นพิเศษ
 รับประทำนอำหำรเทีย่ งทีภ่ ัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติเย๋ หลิ่ว อุทยานแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ทางส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะไต้หวัน มี
ลักษณะพื้นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่ อนของน้ าทะเลและลมทะเล ทาให้เกิ ดโขดหิ น
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ค่า

วันที่ห้ำ
เช้ ำ

13.55 น.
16.50 น.

งอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิ นรู ปพระเศียรราชิ นี ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ไปทัว่ โลก นาท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ จิ่วเฟิ่ น ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้ อของกินที่แปลกตา
อีกทั้งยังมีบวั ลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่ องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่าน
สามารถซื้ อกลับมาเป็ นของฝากได้ นอกจากนี้ ยงั มีสินค้าอีกมากมายที่ทาให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับ
ถนนคนเดิ นที่ ยาวที่ สุดในหมู่บ ้านจิ่ วเฟิ่ น จากนั้นนาท่ านเดิ นทางกลับ สู่ ไทเป นาท่ านแวะ ศู นย์
สร้ อยสุ ขภำพ (เจอมำเนี่ ยม) ที่เป็ นเครื่ องประดับเพื่อสุ ขภาพ มีท้ งั แบบสร้ อยข้อมือ และ สร้ อยคอ
เป็ นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่ างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง
เครื่ องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณแล้วนาท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่ งเมืองไทเป ชม
ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ ำขึ้นตึก 600NT) มีความสู งถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาว
ไต้หวัน ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมมี การผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม ของเอเชี ยตะวันออก
แบบดั้ ง เดิ ม กั บ สถาปั ต ยกรรมแบบไต้ ห วัน โดยผสมผสานสั ญ ลั ก ษณ์ อ ัน เป็ นมงคล ตาม
ขนบธรรมเนี ยมจีนและความเชื่ อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ ายุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้าย
ปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน
อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่าน
จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองเถำหยวน
 พักที่ CENTURY HOTELหรื อเทียบเท่ ำ
GLORIA OUTLETS-สนำมบินเถำหยวน-กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นาท่ านเดิ น ทางสู่ GLORIA OUTLETS ซึ่ งเป็ นห้างเอาท์เล็ตสไตล์อเมริ กนั แห่ งแรกในไต้หวัน
ตั้งอยูบ่ ริ เวณติดกับสถานี รถไฟความเร็ วสู งและสถานี รถไฟฟ้ าเถาหยวนเอาท์เล็ตแห่ งนี้ มีท้ งั หมด 4
เฟส เฟสแรกประกอบด้วยร้านขายสิ นค้าแบรนด์ดงั รวม 102 ยี่หอ้ ซึ่ งลดราคาถูกกว่าราคาปกติเฉลี่ย
ประมาณ 35% ในจานวนนี้ มีสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่งเปิ ดช็อปสาขาในไต้หวันเป็ นครั้งแรก 24 แบ
รนด์ นอกจากนี้ ยงั มี ร้าน “นิ ชิกิราเม็ง” (錦拉麵 Nishiki Ramen) ซึ่ งเป็ นร้ านราเม็งที่โด่งดังต้องจน
ต้องต่อแถวรอยาวที่สุดในญี่ปุ่น ทั้ง 7 สาขาในญี่ปุ่นต้องต่อแถวรอ 1-2 ชัว่ โมง มาเปิ ดสาขาแรกใน
ไต้หวันที่หา้ งกลอเรี ยเอาท์เล็ตส์แห่งนี้อีกด้วย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG633
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........   
********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 10 ท่ำนขึน้ ไป ***)
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ไต้ หวัน…ขนมดอกอัญชัญ
อำลีซำน Taichung World Flora Exposition 5 วัน 4 คืน(TG)
อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง

เด็กอำยุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่

วันที่ 16-20 มกรำคม 2562

22,999 บำท

วันที่ 6 - 10 มีนำคม 2562

22,900 บำท

วันที่ 8 - 12 มีนำคม 2562

22,900 บำท

วันที่ 13 - 17 มีนำคม 2562

23,999 บำท

วันที่ 15 - 19 มีนำคม 2562

23,999 บำท

วันที่ 20-24 มีนำคม 2562

23,999 บำท

วันที่ 23-27 มีนำคม 2562

23,999 บำท

วันที่ 29 มีนำคม – 2 เมษำยน 2562

23,999 บำท

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่

รำคำ
ไม่ รวมตัว๋

22,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท
22,900 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท
22,900 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท
23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท
23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท
23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท
23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท
23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท



อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษี น้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 14 ธ.ค.61 เป็ นเงิน 3,100 บำท
3. ค่ ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. น้ำหนักสั มภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่ ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณี ลู ก ค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อ ประกัน กำรเดิ น ทำงเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ข ภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
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กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
7. ค่ ำบริกำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-6) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!! ต
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำไต้ หวัน (หมำยเหตุ : ตั้งแต่ วันที่ 1 สิ งหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2562 ไต้ หวันยกเลิกกำรขอ
วีซ่ำสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย [เล่ มสี แดงเลือดหมู] ท่ำนสำมำรถเข้ ำไต้ หวันโดยไม่ ต้องขอวีซ่ำ แต่ หำกมีประกำศ
จำกทำงรั ฐ บำลบั งคั บ ใช้ วีซ่ ำ ทำงบริ ษั ท ขอเก็บ ค่ ำ วีซ่ ำเพิ่ ม ที่ เกิด ขึ้น ตำมจริ ง ทั้ งนี้ ส ำหรั บ หนั งสื อ เดิ น ทำง
ข้ ำรำชกำรไทย (เล่มสี นำ้ เงิน) ต้ องทำกำรยื่นขอวีซ่ำตำมปกติ มีค่ำธรรมเนียม 1,700 บำทต่ อท่ำน และค่ ำบริกำรยื่น
วีซ่ำ 500 บำทต่ อท่ำน ใช้ ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 5-7 วันทำกำร
2. ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
3. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
4. กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 1,000 NTDต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิม่ 600 NTD / ท่ำน / ทริป
5. ค่ ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
6. ค่ ำวีซ่ำไต้ หวันสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ ง
สำเนำหนังสื อเดินทำงต้ องมีอำยุกำรใช้ งำนไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือน ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ชำระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคื นเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
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 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 ตำมนโยบำยร่ วมกับกำรท่ องเที่ยวไต้ หวัน ทุกเมือง กำหนดให้ มีกำรประชำสั มพันธ์ สินค้ ำพื้นเมืองให้ นักท่ องเที่ยว
ทัว่ ไปได้ ร้ ู จักคือ DUTY FREE, ร้ านขนมพายสั บปะรด,ศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ ซึ่ งจำเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย
เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้ นักท่ องเที่ยวทุกท่ ำนทรำบว่ ำร้ ำนทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชม ซึ่งจะ
ใช้ เวลำร้ ำนละประมำณ 60-90 นำที ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
หำกท่ ำนปฏิเสธที่จะไม่ เข้ ำร้ ำนดังกล่ ำว ทำงบริ ษัทฯ จะขอเรี ยกเก็บค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกท่ ำนเป็ นจำนวนเงิน 300
NTD / คน / ร้ ำน
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รำยกำรท่องเทีย่ ว โรงแรมที่พกั และอำหำร สำมำรถสลับรำยกำรในแต่ ละวัน เพื่อให้ โปรแกรมกำรท่องเทีย่ วเป็ นไป
อย่ำงรำบรื่ น และเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตรำค่ ำบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำไต้ หวันสำหรับหนังสื อเดินทำงรำชกำรไทย
1.หนังสื อเดินทำง (Passport)
 ต้ องมีอำยุกำรใช้ งำนเหลือไม่ น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง (สาหรับท่าน
ที่ มี ห นัง สื อ เดิ น ทางเล่ ม เก่ า กรุ ณ าน ามาประกอบการยื่น วีซ่ า ด้วย เพื่ อ ความ
2 นิว้
สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
 หนังสื อเดินทำง ต้ องมีหน้ ำเหลือสำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้ อย 2 หน้ ำ
2.รู ปถ่ ำย
 รู ปถ่ ำยสี หน้ ำตรงขนำด 2 x 1.5 นิว้ จำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่ายไว้
ั ว่ นใบหน้า
สดส
ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ)
80 
3.หลักฐำนกำรเงิน
 สาเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับสมุดเงิน
ฝากแสดงยอดล่าสุ ดถึงเดือนปั จจุบนั ให้เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสาเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง หรื อ
รายการเดินบัญชี (Statement)ย้อนหลัง 6 เดือนกรุ ณายืน่ ขอจากธนาคารโดยใช้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐำนกำรทำงำน (ภำษำอังกฤษและเป็ นหลักฐำนปัจจุบันเท่ ำนั้น)
 หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานราชการ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่ มทางาน
5.สำเนำทะเบียนบ้ ำน
6.สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ำมี) กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
หมำยเหตุ
- ผู้ยื่นขอวีซ่ำ ทีม่ ีอำยุ 60 ปี ขึน้ ไป ไม่ ต้องแสดงหลักฐำน กำรเงิน และ หลักฐำนกำรทำงำน
- กรณีถือหนังสื อเดินทำงต่ ำงชำติ กรุ ณำเช็คเรื่ องกำรยื่นวีซ่ำเข้ ำ ประเทศไต้ หวัน กับเจ้ ำหน้ ำทีท่ ุกครั้ง

พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน
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