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COYOTE TAIWAN 5D3N

ไทจง ไทเป เหย๋ลวิ่ ผิงซ ี ทะเลสาบสุรย
ิ ันจันทรา
โดยสายการบินไทยไลออนแอร์(SL)

ั ง๋ ั ว ัดเหวินอู
ล่องเรือทะเลสาบสุรย
ิ ันจ ันทราว ัดพระถ ังซมจ
่ สถานีรถไฟสายประว ัติศาสตร์ผงิ ซ ี
 สะพานแขวน Jing-anอุทยานเหย่หลิว่ ตึกไทเป 101
้ ปปิ้ งสามตลาดด ังตลาดฟงเจีย
ื่ หลิน และ ตลาดซเี หมินติงไนท์มาร์เก็ต
ชอ
่ ตลาดซอ
บินตรงสูไ่ ทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR นา้ หน ักกระเป๋า 20 KG
่ า้ แร่สว่ นต ัวในห้องพ ัก
พ ักไทจง 1 คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืน สุดฟิ น..แชน

เทีย
่ วเต็มไม่มอ
ี ส
ิ ระ เมนูพเิ ศษ..ปลาประธานาธิบดี,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หว ัน,seafood เหย่หลิว่
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วันแรก

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

23.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สาย
การบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็ค
เอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยนั จันทรา-วัดพระถังซาจั ๋ง -วัดเหวินอู่ -เครือ่ งสาอางช้อปปิ้ งฝงเจีย่ ไนท์มาร์เก็ต
03.30 น.

เช้า

เที่ยง
บ่าย

ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL398
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 4 ชั ่วโมงโดยประมาณ)
08.00 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน มีกรุงไทเปเป็ นเมืองหลวง หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอ
ต้อ นรับ (เวลาที่ ไ ต้ห วัน เร็ ว กว่าไทย1 ชัว่ โมง)ประเทศแห่ งนี้ เป็ นเกาะที่ มีพื้ นที่ เ ล็ ก กว่า ประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่ า ตั้งอยู่ห่างจากฝั ่งด้านตะวัน ออกเฉี ย งใต้ของประเทศจี นประมาณ 160 กิ โ ลเมตร
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ
บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และชานมไข่มุกที่เลื่องชื่อ
นํ าท่ าน ล่องเรื อทะเลสาบสุ ริยัน จัน ทรา ซึ่ งเป็ นทะเลสาบนํ้ าจื ดที่ ใหญ่ ที่สุดและเป็ นเขื่อนที่ สําคัญใน
ไต้หวัน มีความยาวถึ ง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิ ตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ ยว รอบๆ
ทะเลสาบแห่งนี้ จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนําท่านสู่ วัดพระถังซัมจั ๋ง นมัสการพระอัฐิ
ของพระถังซัมจัง๋ ที่อนั เชิญมาจากชมพูทวีป

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
หลังทานอาหาร นําท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปั ญญาและ เทพ
กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน2ตัวที่ต้งั อยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ1ล้านเหรียญ
ไต้หวัน วัดนี้ เพิ่งสร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่ในปี ค.ศ.1945 ไต้หวันไม่ได้อยู่ภายใต้อาณานิ คม
ของญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลไต้หวันจึงสนับสนุ นงบประมาณเพื่อสร้างวัดเหวินอู่ให้เป็ นแหล่งท่อ งเที่ยว โดยสร้าง
อาคารยิ่งใหญ่กว่าเดิ ม และสร้างให้ออกสไตล์จีนมากขึ้ นไฮไลท์ที่นิยมคือ การซื้ อกระดิ่ง เขียนชื่อตัวเอง
แล้วนําไปแขวนที่กาํ แพงวัด เชื่อว่าจะทําให้ครอบครัวปลอดภัยรํา่ รวยเงินทอง การเรียนสําเร็จ และความ
รักหวานชื่น
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คา่
พักที่

วันที่สาม
เช ้า

เที่ยง

พักที่
วันที่สี่
เช้า

แล้วนําท่านแวะชิมชารสชาติดี แวะร้านเครื่องสาอางค์ที่นี่มีเครื่องสําอางค์รวมถึ งยาและนํ้ามันหรือยา
นวดต่างๆที่ขนชื
ึ้ ่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองไทจงซึ่ง
เป็ นเมืองที่ได้ขนชื
ึ้ ่อว่าเป็ นเมืองที่สะอาดเรียบร้อย ที่สุดในไต้หวันเมืองนี้ จะเป็ นศูนย์กลางการเดินทางจาก
ทางด้านเหนื อของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทําให้เมืองนี้ มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางท่านจะ
ได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามนําท่านสู่ ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ตเป็ นตลาดคนเดินที่มีชื่อเสียงและ
ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่ งของเมืองไทจงมีความน่ าสนใจอยู่ที่ความเป็ นท้องถิ่น ทั้งอาหารท้องถิ่น และอาหาร
นานาชาติสไตล์Street Food อาหารท่านเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนู ขึ้นชื่อของที่นี่ เช่น ชานมไข่มุก ทําให้
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีความน่ าสนใจเหมาะกับทุกเพศทุก
วัย ด้วยความที่ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กบั มหาวิทยาลัยฝงเจี่ย จึงมีสินค้าแฟขัน่ วัยรุ่น นักศึกษา ใน
ราคาไม่แ พง มีเวลาให้ท่ านได้อิสระกับการช้อปปิ้ งเลื อกซื้ อสิ่ งของที่ ถูก ใจ และสําหรับ ท่านที่ชื่น ชอบ
รองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่ นอน
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์ชาบู ชาบู แบบไม่อ้นั
โรงแรมHiun Hotel หรือเทียบเท่า

ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก- ดิวตี้ ฟรี –ซื่อหลินไนท์
มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารโรงแรมนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป(โดยรถโค ้ช ใช ้เวลาประมาณ

2.30 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของไต้หวัน มีประชากรราว 3 ล้านคน แม้จะเป็ นเมืองขนาดเล็กแต่ครั้งหนึ่ งเคย
เป็ นเมืองที่ถูกจับตามองด้วยบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในสี่เสือแห่ง
เอเซีย และยังเป็ นแหล่งรวมตลาด
ช้อปปิ้ งกลางคืนอย่างแท้จริงจากนั้นนําทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็ นขนม
ประจําชาติชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ นที่รูจ้ กั ไปทัว่ โลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนม
พายสับปะรด นอกจากนี้ ยังมีและยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้ นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ
205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สาํ คัญที่
หาดูได้ยากภายในอนุ สรณ์สถาน แล้วนําท่านช้อปปิ้ งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่
DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมายในราคาถูกเป็ น
พิเศษ หลังจากนั้นนําท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามคํา่ คืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป
ให้ท่านซื้ อสินค้าพื้ นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก เพื่อเป็ นการไม่รบกวนเวลาใน
การช้อปปิ้ งอันมีค่าของทุกท่าน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
โรงแรม Green World HOTEL หรือเทียบเท่า
ไทเป- ผิงซี-ซื่อเฟิ่ น -เหย๋หลิ่ว– ตึกไทเป 101–ช้อปปิ้ งตลาดซีเหมินติง-พักอาบน้ าแร่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้ น นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งผิ ง ซี เมื อ งนิ ว ไทยเป จุ ด ท่ อ งเที่ ย วยอดฮิ ต ของ เส้น ทางรถไฟสาย
ประวัติศาสตร์ผิงซี (อยู่ระหว่างสถานี ซือเฟิ่ นและสถานี ตา้ หัว ชื่อ “ซือเฟิ่ น” )ซึ่งตั้งชื่อตามครอบครัว
ดังเดิ มของผูท้ ี่พัฒนาพื่นที่แห่งนี้ ไฮไลท์ของการมา ณ ที่ แ ห่งนี้ คือการปล่อยโคมลอยจากสถานี ซือเฟิ่ น
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กลางวัน

พักที่

วันที่หา้
เช้า
10.55 น.

และสามารถเดินเล่นที่ถนนสายเก่า ซึ่งเป็ นถนนเลียบทางรถไฟ ซึ่งมีท้งั ร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดสองฝั ่ง
มีเวลาให้ท่านปล่อยโคมลอยหรือเขียนคําอธิ ฐานในกระบอกไม่ไผ่ (ค่าทัวร์ไม่ รวมโคมลอย) และจุด
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ งคือ สะพานแขวน Jing-anเป็ นสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผิงซี ถ้ายืนอยู่
บนสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเก่าผิงซีและแม่น้ําจีหลงได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนูซีฟ้ ูด
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ ตั้งอยู่
ทางส่วนเหนื อสุดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้ นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การ
เซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะ
ต่าง ๆ น่ าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไป
ทัว่ โลก จากนั้ นนํ าท่านเดิ นทางสู่ ตึกไทเป101เป็ นหนึ่ งในแลนด์มาร์กหลัก
ของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึ้ นตึก ชมวิวชั้น 89ท่านใดต้องการขึ้ นชมวิวกรุณา
ติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึ้ นประมาณ 600 NTD)เป็ นตึกที่สูงที่สุด
ในไต้หวัน และสูงเป็ นอันดับที่ 2 ของโลกมีความสูงถึง509เมตรและยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดใน
โลกด้วยความเร็วต่อนาทีอยูท่ ี่1,008 เมตร มีท้งั หมด 101 ชั้นตามชื่อ และชั้นใต้ดินอีก 5
ชั้นโดยชั้น 1-5 จะเป็ นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหาร
ต่างๆ ภายในตัวอาคารมีลกู ตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหน้าที่กนั การสัน่ สะเทือน
เวลาที่ เกิ ดแผ่ นดิ นไหวหลังจากนั้ นนํ าท่านอัพเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านค้า สไตล์
ไต้หวัน ให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งย่านซี เหมิ นติง (Ximending) ชื่อนี้ มีที่มาจากยุคการยึดครอง
ของญี่ปุ่น เนื่ องจากที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ที่ต้งั อยู่ทางประตูเมืองตะวันออกของไทเปจึงตั้งชื่อ
ว่า ซีเหมินติง ซีเหมินติงเป็ นถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้ งที่เป็ นที่นิยมของเมืองไทเป และ
เป็ นถนนเส้นแรกของไทเปที่ถูกกําหนดให้เป็ นถนนเดินเท้า ที่เต็มไปด้วย ร้านคาราโอเกะ,
โรงภาพยนตร์, ร้านรองเท้า, ร้านหนังสือและเสื้ อผ้าเครื่องสําอาง รวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เท
รนด์รุ่นใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. ซึ่งเป็ นแหล่งรวมตัวของนักช้อปที่เรียกได้
ว่าเป็ นสยามสแควร์ของเมืองไทยเลยทีเดียวเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจอาหารเย็นอิสระ
ตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ที่พกั Eastern Hot Spring Resort หรือเทียบเท่ามีเวลาให้ทุกท่านได้พกั ผ่อนและผ่อน
คลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติแบบส่วนตัวในห้องพัก จะทาให้ช่วยกระตุน้ ระบบการหมุนเวียนของ
โลหิตในร่างกายดีขึ้น ผ่อนคลายความตึงเครียด ผิวพรรณเปล่งปลั ่งสดชื่น

สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จนได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
นาคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399
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14.20 น.

(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ...กรณีทไี่ ต ้หวันยกเว ้นค่าวีซา่ ให ้นัน
้ ทางไต ้หวันสงวนสิทธิเ์ ฉพาะกรณีเป็ นวีซา่ นักท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
เพราะฉะนัน
้ ลูกค ้าต ้องใช ้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านัน
้ ....หากใช ้พาสปอร์ตข ้าราชการต ้องดาเนินการยืน
่
วีซา่ ตามปกติเนือ
่ งเป็ นเทศกาลทางบริษัทขอดาเนินเก็บพาสปอร์ตก่อนวันเดินทางเพือ
่ ทาการพรีเช็คอินเพือ
่ ความ
สะดวกในการจัดทีน
่ ั่งก่อนการเดินทางพาสปอร์ตต ้องมีอายุเหลือไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางนะคะ

อั

อ ัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มเี ตียง

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม60

13,555

13,555

13,555

4,500

30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม60

16,999

16,999

16,999

4,500

01-05 ธันวาคม60

17,999

17,999

17,999

4500

02-06 ธันวาคม60

16,999

16,999

16,999

4,500

06-10 ธันวาคม60

17,999

17,999

17,999

4,500

07-11 ธันวาคม60

17,999

17,999

17,999

4,500

08-12 ธันวาคม60

17,777

17,777

17,777

4,500

13-17 ธันวาคม60

14,999

14,999

14,999

4,500

14-18 ธันวาคม60

14,999

14,999

14,999

4,500

20-24 ธันวาคม60

14,999

14,999

14,999

4,500

21-25ธันวาคม60

14,999

14,999

14,999

4,500

27-31 ธันวาคม60

19,999

19,999

19,999

4,500

28ธันวาคม60-01มกราคม61

20,777

20,777

20,777

4,500

29ธันวาคม60-02มกราคม61

20,777

20,777

20,777

4,500

30ธันวาคม60-03มกราคม61

19,999

19,999

19,999

4,500

03 - 07 มกราคม 61

13,777

13,777

13,777

4,500

04 – 08 มกราคม 61

13,777

13,777

13,777

4,500

10 - 14 มกราคม 61

13,777

13,777

13,777

4,500

11 – 15 มกราคม 61

13,777

13,777

13,777

4,500

17 – 21 มกราคม 61

14,777

14,777

14,777

4,500

18 – 22 มกราคม 61

14,777

14,777

14,777

4,500

24 – 28 มกราคม 61

14,777

14,777

14,777

4,500

25 - 29 มกราคม 61

14,777

14,777

14,777

4,500

31 มกราคม –04กุมภาพันธ์ 61

14,777

14,777

14,777

4.500

รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-29NOV-30MAR18
01-05 กุมภาพันธ์ 61

14,777

14,777

14,777

4,500

07-11 กุมภาพันธ์ 61

14,777

14,777

14,777

4,500

08-12 กุมภาพันธ์ 61

14,777

14,777

14,777

4,500

14-18 กุมภาพันธ์ 61

17,777

17,777

17,777

4,500

15-19 กุมภาพันธ์ 61

17,999

17,999

17,999

4,500

16-20 กุมภาพันธ์ 61

17,777

17,777

17,777

4,500

17-21 กุมภาพันธ์ 61

14,999

14,999

14,999

4,500

20-24 กุมภาพันธ์ 61

14,777

14,777

14,777

4,500

21-25 กุมภาพันธ์ 61

14,777

14,777

14,777

4,500

22-26 กุมภาพันธ์ 61

14,777

14,777

14,777

4,500

23-27 กุมภาพันธ์ 61

14,777

14,777

14,777

4,500

28กุมภาพันธ์-04มีนาคม 61

16,999

16,999

16,999

4,500

01-05มีนาคม 61

16,999

16,999

16,999

4,500

02-06มีนาคม 61

16,999

16,999

16,999

4,500

06-10 มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

07-11มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

08-12มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

09-13มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

10-14 มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

13-17 มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

14-18 มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

15-19 มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

16-20 มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

17-21 มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

21-25มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

22-26มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

23-27มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

24- 28 มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

28มีนาคม – 01เมษายน 61

14,999

14,999

14,999

4,500

29มีนาคม – 02เมษายน 61

14,999

14,999

14,999

4,500

30มีนาคม – 03เมษายน 61

14,999

14,999

14,999

4,500

*ค่าบริการข้างต้นรับเฉพาะนักท่องเทีย
่ วชาวไทยเท่านัน
้ และยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศท้องถิน
่
และหัวหน้าทัวร์ทา่ นละ 1,300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
ทีส
่ นามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,300 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ที่สนามบิน
ดอนเมืองก่อนออกเดินทาง
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า

เงื่อนไขการให้บริการ
1.ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 35 วัน
( ไม่ นั บ รวมวั น เสาร์ อาทิ ต ย์ และวั น หยุ ด ราชการ ) เนื่ อ งจากราคานี้ เป็ น ราคาโปรโมชั่ น ตั๋ว เครื่ อ งบิ นการั น ตี ก าร
จ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้ จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และใน
กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผู้จองจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตัว
๋ หรือขอคืน
ค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1.1ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
1.2ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไป
ล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
1.3ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้
ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ
+ ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไป
ล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
2.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.การยกเลิก
4.1ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจํา
4.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.3ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจําที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และ
ไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นสําคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น
ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ
เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม
คณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
14.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อควรระวัง
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทก
ุ ครั้ง
-กรณีลูกค้าทีต
่ ้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผู้มีวต
ั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ชาํ ระกับผู้จัด เป็นการชําระขาดก่อนเดินทางและผูจ
้ ัดได้ชําระ
ต่อให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชําระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกันฉะนัน
้ หากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

