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เดินทางโดยสายการบินแห่ งชาติ ไต้ หวัน เครื่องลาใหม่ กัปตันเก่าประสบการณ์ สูง ทีน่ ั่งกว้ างขวางสะดวกสบาย
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
(SML) ไทเป-ไทจง-อารี ซนั -เกาสง-EDA WORLD 5 วัน 4 คืน (CI) มิ.ย.-ธ.ค. 58 36,900-37,900.-
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อาหารพิเศษ สเต็กไต้ หวันพร้ อมบุฟเฟ่ ต์ สลัดบาร์ , ปลาประธานาธิบดี ทีท่ ะเลสาบสุ ริยนั จันทรา,สุ กสี้ ู ตรไต้ หวัน
พร้ อมนํา้ จิม้ รสเด็ด, ขาปูอลาสก้า พระกระโดดกําแพง , ภัตตาคาร 200 ล้าน , เสี่ ยวหลงเปาทีข่ นึ้ ชื่อในไทเป

กําหนดการเดินทาง
13-17 มิ.ย.58 // 29 ก.ค.-2ส.ค.58 (วันอาสาฬหบูชา+เข้ าพรรษา)
12-16 ส.ค.58 (วันแม่ ) // 21 -25 ต.ค.58 (วันปิ ยมหาราช)
11-15พ.ย.58 // 5-9 ธ.ค.58 (วันพ่อ)
9-13 ธ.ค.58 (วันรัฐธรรมนูญ)
วันแรก
กรุงเทพฯ ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน) ถนนสายเซรามิกอิงเกอ – ไทจง – ฝ๋ งเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต
06.00 น.
08.25 น.
13.05 น.
กลางวัน

คํ่า

พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาท์ เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA AIRLINE
เจ้าหน้าที่คอยจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน
เหิรฟ้าสู่ กรุ งไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เทีย่ วบินที่ CI 066
เดินทางถึงเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านสู่ ถนนสายเซรามิกอิงเกอชมบรรยากาศของ Shopping Street อิงเก๋ อสิ นค้านานาชนิ ดที่วางขายเป็ นถนน
คนเดิ นที่ มี สี สั น ในแง่ วฒั นธรรมที่ หลากหลายการที่ ไ ต้หวันซึ ม ซับ วัฒนธรรมทั้ง ญี่ ปุ่ นและทางอเมริ ก ามา
ค่อนข้างมาก ทําให้ที่นี่โดดเด่นในตัวเองน่ าจะเป็ นจุดหนึ่ งที่เราจะมองเห็นเอกลักษณ์ชาวจีนไต้หวันได้ชดั เจน
มากขึ้นเราจะพบคนเล่นดนตรี ตามทางทั้งเด็ก และผูใ้ หญ่ และยังมีร้านค้ามากมาย บางร้านเราจะเห็ นคนยืนต่อ
แถวยาวมากเพื่อรอซื้ ออาหารที่มีรสชาติอร่ อยเป็ นที่ยอมรั บ เช่ น ร้ านซาลาเปาที่ มีชื่อของที่นี่ กุนเชี ยงไต้หวัน
หากท่ านได้ไปเยือนจะประทับใจ อิ งเกอ มี ชื่ อเรี ย กอี กชื่ อหนึ่ ง ว่า "เมื องจิ่ งเต๋ อไต้หวัน" มี ประวัติศาสตร์ ที่ มี
รายละเอียดลึกซึ้ งในการทําเซรามิคในไต้หวัน มีพิพิธภัณฑ์เซรามิคอิงเกอ โรงงานและร้านค้าขายเซรามิค เกือบ
800 ร้ า น ไม่ว่าจะเดิ นไปทางไหนก็ จะเห็ นเตาสํา หรั บ เผากระเบื้ องเคลื อบและเครื่ องเคลื อบดิ นเผาอยู่ท วั่ ไป
สามารถซื้ อหาเครื่ องปั้ นดินเผาและกระเบื้องเคลือบที่สวยงามได้ที่อิงเกอซึ่ งกานํ้าชาของที่นี่จะมีรูปลักษณะของ
กานํ้าชาของญี่ปุ่นที่ชดั เจนถ้าหากไม่บอกว่าซื้ อจากไต้หวันต้องนึกว่าซื้ อจากญี่ปุ่นอย่างแน่นอน
จากนั้นนําท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจงเมืองซึ่งมีความสําคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้ จะเป็ น ศูนย์กลาง
การเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทําให้เมืองนี้มีความคึกคักอยูต่ ลอดเวลา
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพิเศษ สเต็คไต้ หวัน พร้ อมบุฟเฟ่ ต์ สลัดบาร์ )
หลังอาหารนําท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต ตลาดนัดกลางคื นที่ มีชือเสี ยงของเมื องไทจงให้ท่านได้อิสระกับ
การช้ อปปิ้ งเลื อกซื้ อสิ่ ง ของที่ ถู ก ใจท่ า นที่ ชื่ นชอบรองเท้า ONITSUKATIGERพลาดไม่ไ ด้ที่ นี่ราคาถู ก กว่า
เมืองไทยแน่นอน
พักที่ FUSHIN HOTEL TAICHUNG 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ อง

ไทจง-หนานโถว-วัดจงไถ่ ซานซื่ อ-ล่ องเรื อทะเลสาบสุ ริยันจันทรา-วัดพระถังซั มจั๋ง -วัดเหวินอู่เมืองเจียอี้

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ วัดจงไถ่ ซานซื่อ ซึ่ งวัดแห่ งนี้ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับสามของโลก
รองจากนครวาติกลั และวัดมหายานที่ธิเบต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี )
นํา ท่ า นล่ อ งเรื อ ทะเลสาบสุ ริ ยั น จั น ทราซึ่ งได้รั บ การกล่ า วขานว่ า งดงามราวกับ ภาพวาดเปรี ย บเสมื อ น
สวิสเซอร์ แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซั นมูลเลก เนชัน่ แนลซี นิกแอเรี ยซึ่ งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ ยอดเขาที่นบั จากความสู งระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33
กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบมองดู
คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี้ ยว ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยันจันทรา” ให้ท่านดื่ มดํ่ากับ
บรรยากาศริ ม ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่ งเดียวของไต้หวัน นําท่านขึ้นสู่ วัดพระ
ถังซัมจั๋งนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลา
อันสมควรนําท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทีว่ ดั เหวินอู่ซ่ ึงหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา
และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้าน
เหรี ยญไต้หวัน ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ CHIAYI MAISON DE CHINE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีส่ าม

เจียอี อุทยานแห่ งชาติอารีซัน - เกาสง – สถานทูตเก่าอังกฤษ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลัง จากนั้นออกเดิ นทางสู่ อุ ทยานแห่ งชาติอารี ซั น ซึ่ ง เป็ นจุ ดท่องเที่ ย วที่ สําคัญและสวยงามอีก ที่ หนึ่ งของ
ไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาดนําท่านเที่ยวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอารีซัน สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ชื่ นชมทะเล
หมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3, 000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่มีความ
สวยงามอย่างมาก เป็ นทะเลสาบที่นาํ สายนํ้าจากสองจุดมารวมกันอยูท่ ี่ทะเลสาบแห่ งนี้ พร้ อมทั้งให้ท่านได้ชม
สวนสนพันปี ซึ่ งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่ งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่า
ร้อยปี ระหว่างทางนําท่านแวะชิมชาอูหลงขนานแท้จากยอดเขาอารี ซนั ซึ่ งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้ อ
เป็ นของฝาก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนอารีซัน
ก่ อนนํา ท่ า น เดิ นทางสู่ เมื อ งเกาสง นํา ท่ า นเข้า ชม อดี ต ที่ทํ า งานของสถานฑู ต อั งกฤษ ณ ตอนนี้ ถื อ เป็ น
โบราณสถานซึ่ งมีประวัติยาวนานกว่า 141 ปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ เป็ นอาคารสไตล์องั กฤษแห่ งแรกในประเทศ

กลางวัน

(SML) ไทเป-ไทจง-อารี ซนั -เกาสง-EDA WORLD 5 วัน 4 คืน (CI) มิ.ย.-ธ.ค. 58 36,900-37,900.-

3

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
คํ่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

กลางวัน

คํ่า

ไต้หวัน ท่านสามารถเข้าไปชมควางดงามในตัวอาคารและบริ เวณรอบๆของอาคารได้
บริการอาหารมือ้ คํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพิเศษสุ กสี้ ู ตรไต้ หวัน)
นําท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั ให้ท่านอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : EDA SKY LARK HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

EDA WORLD – รถไฟหัวจรวด – ไทเป – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ แห่ งไทเป)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิสระภายในอาณาจักร EDA WORLDสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัย บน
เนื้ อที่กว่า8600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123 ร้านค้า , อาคารสแควร์ ได้ถูกออกแบบให้เป็ นแบบสถาปั ตยกรรม
เขตร้อน พร้อมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง, เวทีการแสดงและตลาดนัด , ให้บรรยากาศความคึกคักสนุ กสนาน ,
ภายในถูกตกแต่งให้มีความสวยงามทันสมัย, ตัวห้างสรรพสิ นค้าเป็ นสถาปั ตยกรรมสไตล์โมเดิ ร์นคลาสสิ ก
สนุกสุ ดเหวีย่ งกับเครื่องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิด อาทิเช่น เครื่ องเล่นกังหันหมุนที่มีความสู งจากพื้น 55 เมตร
, เรื อเหาะสู ง 33 เมตร , อีกทั้งมีรถไฟเหาะรู ปตัวUแห่ งเดียวในเอเซี ย , ซึ่ งจะทําให้คุณได้สัมผัสความเสี ยวและ
ความตื่นเต้นบนกลางอากาศ อย่างไม่รู้ลืม หรื อ ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ งก็มี โซน OUT LET MALL ขนาด
ใหญ่ เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์ดงั ชั้นนําของโลก, เพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุ ขกับการช๊อปสิ นค้ากับส่ วนลด
ราคาสุ ดพิเศษมากมาย บนพื้นที่กว่า 58,000 ตารางเมตร รวบรวมร้านค้าสิ นค้าแบรนด์ดงั กว่า 300 แบรนด์ , อาทิ
Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้ซ้ื อสิ นค้าแบ
รนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุ ดๆอิสระให้ทุกท่านเลือกกิจกรรมที่ชอบสนุ กกันอย่างเต็มที่ภายในอาณาจักร
EDA WORLD
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟหัวจรวด สั มผัสกับรถไฟความเร็ วสู ง (เหมือนกับชิ นคันเซ็ นที่ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่ ง
เป็ นรถไฟความร็ วสู งแห่ งที่ สองของเอเซี ยได้เริ่ มเปิ ดดําเนิ นการเมื่ อเดื อนธันวาคม 2006 ที่ ผ่านมานี้ เองซึ่ งมี
ความเร็ วยาวถึง 300 กม./ชม. และมีความ ทันสมัยสะดวกสบายที่สุด (ใช้ เวลาประมาณ 2 ชั่ วโมง ถึงเมืองไทเป
(ได้ สัมผัสความเร็วของรถไฟอย่างเต็มที)่ ซึ่งปกตินั่งรถใช้ เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ( อาหารพิเศษ พระโดดกําแพง ขาปูอลาสก้ าX)
แล้วนําท่านเดินทางสู่ ย่านช้ อปปิ้ งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่ งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายรวมทั้ง
สิ นค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
พักที่ GRAND FORWARD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

พิพธิ ภัณฑ์ ก้กู ง-จงเรี่ยฉือ-ตึกไทเป 101 (รวมค่ าชึ้นจุดชมวิวชั้น 89)-ช้ อปปิ้ ง IT MALLสนามบินเถาหยวน -กรุงเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ก้ ูกง มีคนกล่าวว่าเปลื อกของกูก้ งอยูป่ ั กกิ่งแต่หวั ใจอยูไ่ ต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์

(SML) ไทเป-ไทจง-อารี ซนั -เกาสง-EDA WORLD 5 วัน 4 คืน (CI) มิ.ย.-ธ.ค. 58 36,900-37,900.-
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แห่งนี้ได้รวบรวมของลํ้าค่าในพระราชวังกูก้ งของปั กกิ่งไว้ท้ งั หมดซึ่ งประเมินค่ามิได้และเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีการ
จัดแสดงของลํ้าค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของลํ้า
ค่าหายากเช่ น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจําตัวเฉี ยนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ จงเรี่ ยฉื อ ท่านจะได้ ชมกองทหารยามรักษาการโชว์ เปลี่ยนผลัดที่มีความเข้มแข็ง
สวยงามติดอับดับ 1ใน3ของโลกไม่แพ้พระราชวังบัก๊ กิ้งแฮมอังกฤษ
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารพิเศษภัตตาคาร 200 ล้าน)
นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ า แห่ งนี้ มีความสู งเป็ นอันดับสองของโลก มีความสู งถึง 508 เมตร สร้าง
ขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยีย่ มสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้ องกันวินาศกรรม
ทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นําท่ านขึน้ ตึกชมทัศนียภาพ
เมืองไทเป โดยรอบจากมุมสู งอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนําท่านช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุด
แห่งหนึ่งของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ ง สิ นค้าแบรนเนมชั้นนํา ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % แล้วนํา
ท่าน ช้ อปปิ้ ง IT MALL สําหรับท่านที่ชอบด้านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ คต่างๆเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ โน๊ทบุ ค
อุปกรณ์เสริ มต่างๆมีโซนให้เลือกซื้ อ มากมายราคาถูกเช่น GPS GARMIN NAVIGATOR ราคาถูกกว่าเมืองไทย
ประมาณ 5000 บาท อิสระเลือกช้อปปิ้ งกันให้จุใจ

คํ่า
22.05 น.
00.35 น.

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร( อาหารพิเศษ เสี่ ยวหลงเปา)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINEเทีย่ วบินที่ CI 065
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้ อมความประทับใจ….


**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นีม้ แี วะร้ านขายของฝากทีข่ นึ้ ชื่อ3ร้ าน คือ ร้ านชา ร้ านขนมเค้ กสั ปปะรด GERMANIUM
SHOP
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อัตราค่ าบริการปี 2558
ช่ วงการเดินทาง

13-17 มิ.ย.58
29 ก.ค.-2ส.ค.58
(วันอาสาฬหบูชา+
เข้ าพรรษา)
12-16 ส.ค.58
(วันแม่ )
21 -25 ต.ค.58
(วันปิ ยมหาราช)
11-15พ.ย.58

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตํ่ากว่ า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตํ่ากว่ า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตํ่ากว่ า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มีเตียงเสริม

จ่ ายเพิม่

36,900

36,900

36,900

35,900

6,500

37,900

37,900

37,900

36,900

6,500

37,900

37,900

37,900

36,900

6,500

37,900

37,900

37,900

36,900

6,500

36,900

36,900

36,900

35,900

6,500

พักเดี่ยว

5-9 ธ.ค.58
37,900
37,900
37,900
36,900
6,500
(วันพ่อ)
9-13 ธ.ค.58
37,900
37,900
37,900
36,900
6,500
(วันรั ฐธรรมนูญ)
หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรื อสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ ริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีนํา้ มันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมจากสายการบิน
*** 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ ท้องถิ่นบริการคะ

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทา
 ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
 ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี การตกลงไว้กบั
บริ ษทั ประกันชีวิต *
 ค่าวีซ่า ท่านละ 1500 บาท

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 NTD / วัน / คน (ลูกค้า)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ ในห้องพัก
, ค่าซัก รี ด ฯลฯ

เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระค่ามัดจํา 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าส่ วนที่เหลือ
ชําระก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่ ง
มอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า ไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณี ที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถาน
ฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตั ิวซี ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยืน่ วีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 หากท่านให้เอกสารยืน่ วีซ่าช้ากว่ากําหนด 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั มีความจําเป็ นต้องเรี ยกเก็บค่ายืน่ วีซ่าเร่ งด่วน
เพิ่ม 800 บาท ให้กบั ทางสถานทูตไต้หวัน

การยกเลิก

* สําหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วันขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นรายการที่ตอ้ งทําวีซ่า

หมายเหตุ

* บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ายการสู ญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ชาํ ระ ไว้ แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสาร เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่ องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึ่ งหากมีการปรับราคาสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะ
ปรับราคาขึ้นตามจริ ง
* กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสาย
การบิน บริ ษทั ขนส่ งหรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
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* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารยืน่ วีซ่า
หนังสื อเดินทาง อายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
รู ปถ่าย 2นิ้ว 2 รู ป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น
สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สู จิบตั ร หรื อ ใบเปลี่ยนชื่อ หรื อ ชื่อสกุล ( ในกรณี ที่เคยเปลี่ยนชื่อ )
สําเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่เป็ นที่อยูบ่ า้ น และ ชื่อตัวผูเ้ ดินทาง
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อฝากประจําเท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด )ทุกหน้าทุกแผ่นย้อนหลัง 6 เดือน
หนังสื อรับรองการทํางาน / การเรี ยน (ตัวจริ งเท่านั้น)
- ลูกจ้าง : ระบุวนั ที่เริ่ มทํางาน , ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน ,วันที่เดินทางไปกลับ เป็ นภาษาอังกฤษ
- เจ้าของบริ ษทั : หนังสื อรับรองบริ ษทั อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรี ยน / นักศึกษา ( อายุ 16 ปี ขึ้นไป ) : หนังสื อรับรองจากทางสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ
- อายุ ตํ่ากว่า 16 ปี : สมุดรายงานผลการเรี ยน หรื อ บัตรประจําตัวนักเรี ยน
- เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี : หากไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่ จะต้องมีใบเซ็นยินยอมจากพ่อแม่ สําเนาบัตร ประชาชน +
สําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ แนบมาด้วย
 ทะเบียนสมรส / สู จิบตั รลูก กรณี ไม่ได้ทาํ งานให้สามีทาํ หนังสื อรับรองการเป็ น ภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย
 ใบหย่า ( ถ้ามี )
หมายเหต-ท่านใดมีซองใส่ พาสปอร์ ตกรุ ณาถอดออกเก็บไว้ก่อนส่ งเล่มมายังบริ ษทั เพื่อยืน่ วีซ่า เพื่อเป็ นการป้ องกันการสู ญหาย
เนื่องจากขณะยืน่ เล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้เอาซองที่ใส่ พาสปอร์ ตออกก่อนยืน่
คุณสมบัติของผู้ทไี่ ม่ ต้องยืน่ ขอวีซ่าไต้ หวัน
1. ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2552 ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางของประเทศไทยที่มีวซี ่า (หรื อสิ ทธิ การพํานักถาวร) ของประเทศใด
ประเทศหนึ่งคือ อเมริ กา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู(Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยงั ไม่หมดอายุ สามารถเดิน
ทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าไต้หวันและสามารถพํานักอยูใ่ นประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2. ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์ และนําหลักฐานที่ได้รับ
แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณี ที่ผแู ้ สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศ
ดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผูย้ นื่ ขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดงั นี้ :
3.1 เป็ นผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ ต)
3.2 เป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินหรื อตัว๋ โดยสารเรื อขากลับหรื อ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยงั มีอายุและระบุวนั เดินทางและ
เที่ยวบินหรื อเที่ยวเรื ออย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็ นผูเ้ คยมีประวัติเป็ นผูไ้ ม่พึงประสงค์ของสํานักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
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การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์ เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์ เน็ต โดยทํา
การตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้ ：
1. คุณสมบัติทวั่ ไป (ต้องครบทุกประการ)
 หนังสื อเดินทางไทยที่ยงั มีอายุเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดิ นทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วนั ที่ขออนุ ญาต
ทางอินเทอร์ เน็ต)
 ต้องมีตวั๋ เครื่ องบินหรื อตัว๋ เรื อขากลับ
 ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพิเศษ (ปั จจุบนั นี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้) ปั จจุบนั เป็ นผูท้ ี่
(ก)ได้รับอนุ ญาต (มีสิทธิ) พํานักถาวร หรื อ
(ข) ผูม้ ีวซี ่าเข้าเมืองซึ่ งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์หรื อเชง
เกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง
 ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง
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