ทัวร์ไต้หวัน : รหัส TPE450

AROUND TAIWAN 6วัน 4คืน
☛ ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
☛ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่ าสนพันปี
☛ อนุสรณ์ เจียงไคเช็ ค – ถ่ ายรู ปคู่ตึกไทเป 101
☛ กิน ช้ อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์ เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET
☛ บินตรงสู่ ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR นา้ หนักกระเป๋ า 20 KG
☛ พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่ มีอสิ ระ
วันแรก
23.45 น.

วันทีส่ อง
03.30 น.
08.00น.

เช้ า

กรุ งเทพ - สนามบินดอนเมือง
📢 สมาชิ กทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริ ษ ทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง
สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
✈เหิรฟ้าสู่ ไต้ หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL398
(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่อง ใช้ เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน ไต้หวันเป็ นเกาะที่มีพ้ืนที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12
เท่า ตั้งอยูห่ ่ างจากฝั่งด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่
ราว 78 เกาะ เวลาที่ไต้หวันเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อย
แล้วนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเดินทางสู่ เมืองหนานโถว
 บริการอาหารเช้ า ด้ วยเมนูแซนวิช และชานม ขึน้ ชื่อของไต้ หวันทีไ่ ม่ ควรพลาด

นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยันจันทรา เป็ นทะเลสาบน้ าจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่
กลางภูเขาของมณฑลหนานโถว (Nantou City) พื้นที่ตอนกลางของเกาะ มีเกาะที่ มีชื่อว่า กวง หวา เต่า ซึ่ งเป็ น
เกาะที่ เล็ก ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ด้านทิ ศ เหนื อของทะเลสาบมี รูป ทรงคล้ายพระอาทิ ตย์ ส่ วนด้านทิ ศใต้น้ ัน มี
รู ปทรงคล้ายพระจันทร์ เสี้ ยว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุ ริยันจันทรา มีชื่อเสี ยงด้านความสวยงามจนได้รับ
ฉายาว่าเป็ น “สวิสเซอร์ แลนด์ แห่ งไต้ หวัน ” จุดเด่นคือมีพ้ืนน้ าสี ฟ้าอมเขียวส่ องประกาย ฉากหลังเป็ นภูเขาสู ง
ใหญ่เต็มไปด้วยป่ าไม้ที่เขียวและภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

เทีย่ ง
จากนั้น

จากนั้นนาท่านสักการะอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาริ มทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ่ ง
แต่เดิมอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ได้ถูกญีปุ่นยึดครองไปตั้งแต่สมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับจีน ปั จจุบนั ได้มีการตกลง
ให้แบ่งส่ วนหนึ่งไว้ที่ญี่ปุ่นเพื่อให้คนญี่ปุ่นได้รู้จกั พระถังซัมจัง๋ บ้างและอีกส่ วนนึงนากลับมาไว้ที่ไต้หวัน
🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ วัดเหวินอู่ หรื อวัด กวนอู ตั้งอยู่ด้านเหนื อของทะเลสาปสุ ริยนั จันทรา เป็ นวัดศักดิ์ สิ ทธิ์ ของไต้หวัน
ภายในจะเป็ นที่ประดิษฐานรู ปปั้ นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพกวนอู ซึ่ งเป็ นเทพเจ้าที่มีอุปนิ สัย
เป็ นรักษาคาพูดด้วยชี วิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไต้หวันจึงนับถื อเป็ นเทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ เชื่ อกันว่า
บารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจ คลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุ นให้กิจการเจริ ญรุ่ งเรื อง ลักษณะของ
วัดมีความคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกูก้ งของเมืองปั กกิ่งทั้งรู ปแบบวิหารและสี สัน โดยมีตวั วิหารใหญ่แบ่ง
ออกเป็ นสามชั้นและมีวิหารเล็กโอบล้อมอยูด่ า้ นข้าง รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัว ที่ต้ งั อยูห่ น้าวัดซึ่ งมีมูลค่าตัวละ
1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน

จากนั้น

ค่า
พักที่
วันทีส่ าม
เช้ า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของไต้หวัน มีทิวทัศน์ลอ้ มรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและ
อีกด้านหนึ่ งติดกับทะเล เมืองนี้ มีแหล่งอุทยานแห่ งชาติท้ งั หมด 3 แหล่ง ได้แก่ Alishan National Scenic Area,
Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแต่ ล ะที่ จ ะมี ค วามงดงามที่
แตกต่างกันไป
🍴 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม ORANGE HOTEL หรือเทียบเท่า
อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่ าสนพันปี –แวะชิมชา -ไทจง– ฟงเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซาน ซึ่ งเป็ นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสี ยงที่สุดของไต้หวัน อาลี
ซานเป็ นที่ตดั ต้นไม่สนไซเปรส ล้วนแต่เป็ นต้นที่มีขนาดใหญ่และใช้เวลาปลูกนาน หลังจากนั้นรัฐบาลไต้หวัน
จึงประกาศให้อารี ซ านเป็ นเขตป่ าสงวนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ยวส าคัญของเกาะ
ไต้หวัน ด้วยความสู งของเขาอาลีซาน กว่า 2,663 เมตร ทาให้ตอ้ งเตรี ยมตัวเป็ นพิเศษในเรื่ องสภาพอากาศ เพราะ
อุณหภูมิจะต่ากว่าปกติ **สาหรับท่านทีเ่ มารถ แนะนาให้ ทานยาแก้ เมาในช่ วงก่ อนขึน้ อุทยานอาลีซาน **
เดินเที่ยวชมป่ าสนพันปี เป็ นเส้นทางที่ไม่ไกลมากนัก แต่ตอ้ งทาให้ทุกท่านร้องว๊าวตลอดทาง เพราะต้นสนแต่ละ
ต้นมีอายุร่วมพันปี สู งลิ่วขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ า และไม่ใช่มีเพียงต้นสองต้นเท่านั้นที่นี่เป็ นป่ ารวมต้นสนไว้ในที่เดียว จึงไม่
แปลกที่อาลีซานจะได้รับการอนุรักษ์ให้เป็ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติของไต้หวัน

ไม่ พลาดไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่ าสนพันปี
เทีย่ ง

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลีซาน
นาทุกท่านแวะชิ มชาอูหลงที่ ร้ านใบชา ชาที่ข้ ึนชื่ อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสู งเป็ นพันเมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็ นของฝากที่คนไทยนิยมซื้ อกลับเป็ น
ของฝากชนิดหนึ่ง นาท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง

จากนั้น

นาท่านไป ช้ อปปิ้ งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ตแห่ งนี้มีความเป็ นมามากกว่าร้อยปี เป็ นตลาด
กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นที่ชื่นชอบมากที่สุดของคนไต้หวัน ตั้งอยูด่ า้ นหลังของมหาวิทยาลัยฟงเจี่ย เป็ นแหล่ง
รวมตัวของคนทุ ก เพศทุ ก วัย รวมไปถึ ง นัก ท่ อ งเที่ ย ว เป็ นตลาดคนเดิ น ที่ จาหน่ ายสิ น ค้าครบครั น ทั้งเสื้ อ ผ้า
เครื่ องสาอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู ที่ข้ ึนชื่ อของที่ นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก ไก่ ทอดDevil กุนเชี ยง
เสต็กเนื้อ และเต้าหูเ้ หม็น รวมไปถึงแบรน์รองเท้า แบรน์ดงั ราคาที่ไต้หวันถูกกว่าไทยแน่นอน

เพือ่ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช๊ อปปิ้ ง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย

พักที่
วันทีส่ ี่
เช้ า

จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น

โรงแรม HOTEL HALF หรือเทียบเท่า
ไทจง - ไทเป– ร้ านพายสั บปะรด - MITSUI OUTLET– ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินสู่ กรุ งไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตั้งอยูท่ างตอนเหนื อ แม้จะเป็ นเมืองเล็กแต่เป็ นเมืองที่เจริ ญ
ที่สุดและเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
นาทุ กท่านแวะชิ ม ขนมพายสั ปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็ นขนมชื่ อดังประจาชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้ งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ ยงั มีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่ น
พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้ อเป็ นของฝากกลับบ้าน
นาทุกท่านช้อปปิ้ งแบบจัดหนักจัดเต็มกันที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย ซึ่ งที่นี่ถือ
ว่าเป็ น Shopping center ที่ใหญ่ที่สุดทางเหนื อของไต้หวัน ที่นี่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และแบรนด์ช้ นั
นาทัว่ โลกกว่า 220 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็ น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE ,
NIKE , ADIDAS, SKECHERS, NEW BALANCE และอื่นๆ อีกมากมายที่แห่กนั มาลดราคากันอย่างจุใจ
เพือ่ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งอย่ างจุใจ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์ เก็ต เป็ นตลาดนัดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในไทเป เป็ น STREET FOOD
แหล่งรวมของกินขึ้นชื่ อนานาชนิ ด นอกจากนั้นยังมี เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ กระเป๋ า รองเท้า ให้ได้ช้อปกันอย่างจุ
ใจ ที่สาคัญคือราคาไม่แพง

เพือ่ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งอย่ างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่
วันที่ห้า
เช้ า

จากนั้น

โรงแรม BEAR INN หรือเทียบเท่า
ศูนย์ เจอร์ เมเนียม -อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค -ตึกไทเป 101 - ศูนย์ เครื่องสาอาง - ตลาดซีเหมินติง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม ศู นย์ เจอร์ เมเนียม เป็ นเครื่ องประดับเพื่อสุ ขภาพ มีท้ งั แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวียนของเลือดในร่ างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็ นเครื่ องประดับล้ าค่าของคนไต้หวัน
มาตั้งแต่ในอดีต
น าท่ านสู่ อนุ ส รณ์ เจี ยงไคเช็ ค เป็ นสถานที่ ห ลัก ที่ ต้อ งมาของเมื องไทเป และยังเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องไต้ห วัน
อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็ นการราลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิ บดี เจียงไคเช็ค
ผูพ้ ฒั นาความเจริ ญให้กบั ไต้หวันให้เที ยบเท่าระดับนานาชาติ โดยตัวอาคารมี สีขาว4ด้าน และมี หลังคาทรง 8
เหลี่ยมตามสถาปั ตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยูต่ รงกลางของจตุรัสเสรี ภาพ และด้านหน้ามีบนั ไดจานวน
89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านประธานาธิ บดี และภายในจะมีรูปปั้ นสาริ ดของท่านในท่านั้งขนาดใหญ่ ซึ่ งจะมีทหาร
ยืนเฝ้ าไว้2 นาย นอกจากนั้นยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึง
ข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆไว้จดั แสดงอีกด้วย

เทีย่ ง
จากนั้น

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์ กหลักของเมืองไทเป(ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึก ชมวิวชั้ น 89 ท่ านใด
ต้ องการขึน้ ชมวิวกรุ ณาติดต่ อไกด์ ที่ดูแลคณะของท่ าน ค่ าขึน้ ประมาณ 600 NTD)เป็ นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันมี
ความสู งประมาณ 509 เมตร มีท้ งั หมด 101 ชั้นเหนื อพื้นดินตามชื่ อและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้
ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่ กนั การสั่นสะเทื อนเวลาที่ เกิ ดแผ่นดิ นไหว ด้านข้างตึ กจะเป็ นส่ วนของ
ห้างสรรพสิ นค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตาม
อัธยาศัย

จากนั้นแวะศู นย์ เครื่องสาอาง ที่นี่มีเครื่ องสาอางรวมถึงยาและน้ ามันหรื อยานวดต่างๆที่ข้ ึนชื่ อของไต้หวันให้ทุก
ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่
นาท่านสู่ ตลาดซี เหมินติง แหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตของวัยรุ่ นไต้หวัน หากเปรี ยบกับบ้านเราก็เหมือนบริ เวณสยาม
นั้นเอง ซึ่ งเป็ นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ที่เป็ นเทรนด์ฮิตของเหล่ าบรรดาวัยรุ่ นชาวไต้หวันมารวมกันไว้ที่นี่ และ
นอกจากจะเต็มไปด้วยร้ านเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ เครื่ องสาอางค์ สารพัดแฟชัน่ แล้ว ถนนแห่ งนี้ ก็ยงั เต็มไปด้วย
ร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ทั้งอาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ
เพือ่ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งอย่ างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย

พักที่

โรงแรม Good Night Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก
เช้ า
10.45 น.
13.35 น.

สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
✈ เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL399
(ไม่ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

❖ หมายเหตุ...กรณีทไี่ ต้ หวันยกเว้ นค่ าวีซ่าให้ น้ ันทางไต้ หวันสงวนสิ ทธิ์เฉพาะวีซ่านักท่ องเทีย่ วเพราะฉะนั้นลูกค้ าต้ องใช้
พาสปอร์ ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้ พาสปอร์ ตข้ าราชการต้ องดาเนินการยืน่ วีซ่า (มีค่าใช้ จ่าย)

อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง 2562
ศุกร์ -พุธ
พุธ-จันทร์
พุธ-จันทร์
ศุกร์ -พุธ
ศุกร์ -พุธ
พุธ-จันทร์
พุธ-จันทร์
พุธ-จันทร์
พุธ-จันทร์
ศุกร์ -พุธ
พุธ-จันทร์

26 เม.ย. - 01 พ.ค. 62
08-13 พ.ค. 62
15-20 พ.ค. 62
10-15 ก.ค. 62
24-29 ก.ค. 62
07-12 ส.ค. 62
02-07 ต.ค. 62
09-14 ต.ค. 62
16-21 ต.ค.62
18-23 ต.ค. 62
23-28 ต.ค. 62

ผู้ใหญ่
14,999
14,555
15,555
14,999
15,555
15,555
15,555
17,555
15,999
17,555
16,555

ราคา
เด็ก
14,999
14,555
15,555
14,999
15,555
15,555
15,555
17,555
15,999
17,555
16,555

*ค่ าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชาระเพิม่ 3,000 บาท
ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นท่ านละ 2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง / ต่ อท่าน
ชาระทีส่ นามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*
ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ ได้ บังคับ**
ตามมาตรฐานการให้ ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน

พักเดีย่ ว
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 2,000 บาท / ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่าน ชาระทีส่ นามบินดอนเมืองใน
วันเดินทาง ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน
**ไม่ ได้ บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าวีซ่า กรณี สถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองกรุ ณา ชาระค่ าทัวร์ มัดจาทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทาการจอง และ
ชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
**กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดยาว เช่ น สงกรานต์ ปี ใหม่ ชาระค่ าทัวร์ มัดจาทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท**
2. หากลูกค้าทาจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็ นต้นไปชาระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน
แม้วา่ ท่านจะจองทัวร์ มาคนละบริ ษทั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ชาระเพิม่ ตามเงื่อนไขของบริ ษทั
3. เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่ านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่ า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ธนาคาร

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
สาขา
ชื่อบัญชี
ประเภท หมายเลขบัญชี
เดอะมอลล์ บางกะปิ

บ.เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ออมทรัพย์ 281-222986-8

สาขาย่ อยเดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์ 732-2-31864-9

การยกเลิก
เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ ายมัดจา
แล้ ว ถ้ าผู้ จองยกเลิก จะไม่ มี การคื นค่ ามั ด จาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบิ นไปแล้ ว ( ไม่ นั บ รวมวันเสาร์
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนเดินทางผู้จองจะไม่ สามารถทาเรื่องขอคืนค่ าตั๋วหรื อขอคืน
ค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผู้ จ องยกเลิก การเดิ น ทาง แต่ ส ามารถหาผู้ เดิ น ทางใหม่ ม าแทนได้ ทั น ก่ อ นออกตั๋ ว เครื่ อ งบิ น บริ ษั ท ฯ จะไม่ หั ก
ค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ายังไม่ มีการยืน่ วีซ่า หรือมีการเสี ยค่ าใช้ จ่ายอืน่ ใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่ สามารถหาผู้เดินทางใหม่ มาแทนได้ ทันก่ อนออกตั๋วเครื่ องบิน แต่ มีการยื่นวีซ่าไปแล้ ว
หรือมีค่าใช้ จ่ายอืน่ ใด บริษัทฯ จะหักค่ าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าทีจ่ ่ ายไปล่วงหน้ าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่ สามารถหาผู้เดินทางใหม่ มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ อง
รับผิดชอบชาระค่ าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่ อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่ วนต่ างของภาษีน้ามันเชื้อเพลิง และบริษัท
ฯ จะหักค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ เฉพาะเท่าทีไ่ ด้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริงเช่ น ค่ าวีซ่า เป็ นต้ น
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

หมายเหตุ
จ านวนผู้ เดิ น ทางขั้ น ต่ าผู้ ใหญ่ 30 ท่ า นขึ้น ไป เที่ ยวบิ น , ราคา และรายการอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสม
บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
รายการท่ องเทีย่ ว โรงแรมที่พกั สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
บริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่ น พายุไต้ ฝุ่น ปฏิวัติและอืน่ ๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้ อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูก
ทาร้ าย, การสู ญหาย, ความล่ าช้ า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่ อจลาจล หรือกรณีทที่ ่ านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากไม่ สามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่ าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่ มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ ท้ังนี้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่ องบินในปั จจุ บัน หากราคาตั๋วเครื่ องบินปรั บสู งขึ้น บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรั บราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
หนั งสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่ วเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ, ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาขาดก่ อนออก
เดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่ สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ ว่าด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่ สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่ างๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด
13. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้ นทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่ มีอานาจในการให้ คาสั ญญาใดๆ แทนบริษัท เว้ น แต่ มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่ านั้น
ข้ อควรระวัง
-กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ กรุ ณาเช็ คเรื่องการยืน่ วีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวัน กับเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง
-กรณีลูกค้ าทีต่ ้ องเดินทางด้ วยเที่ยวบินในประเทศ ก่ อนตัดสิ นใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสิ นใจซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเทีย่ วเท่ านั้น ค่ าทัวร์ ทชี่ าระกับผู้จัด เป็ นการชาระขาดก่ อนเดินทางและผู้จัดได้ ชาระต่ อ
ให้ กบั ทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ ทีย่ วต่ างๆ แบบชาระขาดก่อนออกเดินทางเช่ นกัน ฉะนั้นหากท่านไม่ ได้ ร่วม
เดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใด หรือได้ รับการปฎิเสธเข้ าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศไต้ หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินทุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน หรือ 180 วัน
ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่างต่า 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้ หวันร่ วมกับการท่องเทีย่ ว กาหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่องเทีย่ ว
ทัว่ ไปได้ ร้ ู จักในนามของร้ านรัฐบาล ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั
นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม การบริโภคขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ า
เป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านของทางรัฐบาลไต้ หวัน หรือหากท่ านต้ องการ

แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้ านรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ น
จานวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้ าน
***สาหรับพาสปอร์ ตไทย [เล่ มสี แดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้ วซี ่ า ทางบริษัทขอเก็บค่ าวีซ่าทีเ่ กิดขึน้ ตาม
จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด ***

