เที่ยวสงกรานต์ 5 วัน 4 คืน
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ตลอดทริป
โดยสายการบินไทย

เมืองฮัวเหลียน
นัง่ รถไฟด่วน - อ ุทยานทาโรโกะ-โพรงนกนางแอ่น-สะพานซื่อมู่
นํ้าตกชางช ุน
เมืองไถจง - หนานโถว
สวนสน ุกหมูบ่ า้ นเก้าชนเผ่า+กระเช้าชมวิวทะเลสาป
ล่องทะเลสาบส ุริยนั จันทรา-วัดพระถังซําจัง๋
วัดเหวินอ–ู่ อาบนํ้าแร่ 5*
เมืองไทเป
D.I.Y ขนมพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึก)-พิพิธภัณฑ์กก้ ู ง-วัดหลงซาน
ซีเหมินติง-อน ุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค
เมืองจีหลง
อ ุทยานเย๋หลิ่ว – หมูบ่ า้ นโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง วันที่ 12-16 เมษายน 2559

วันแรก

กรุงเทพฯ-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-นั ่งรถไฟด่วนเมือง
สู่เมืองฮัวเหลียน
0500 พร้อมกันที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์
D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
0710
นํ าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน ไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 634
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ระหว่างการเดินทาง
1150
ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอาการ พร้อม มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น รอรับ นํ าท่านเดินทางไปยังร้านอาหาร
เที่ยง รับประทาน อาหารกลางวัน
เมนู สเต็ก+สลัดบาร์ไม่อ้นั
หลังอาหาร นํ าท่านเดินทางไป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็ นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็ นประวัติ
แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยงั เป็ นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้กา้ วมาสู่
ตําแหน่ งผูน้ ํ าประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูป้ ้ั นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะ
มีขึ้นทุก 1 ชัว่ โมง บนชั้น 4 ของอนุ สรณ์แห่งนี้ หลังจากนั้ น นํ าท่าน นั ่งรถไฟด่วน จากไทเป เดินทางสู่
เมืองฮัวเหลียน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ ระหว่างการเดินทาง
**หมายเหตุ.**** กรุณาเตรียมแยกกระเป๋าเสื้ อผ้าใบเล็กที่จะเดินทางสู่ฮวั เหลียนหรือทาโรโกะ 1 คืน
เพื่อสะดวกในการเดินทางบนรถไฟด่วน**
คํา่
รับประทานอาหาร
คํา่ บุปเฟ่ ต์ภายในโรงแรม (FULLON HUALIEN)
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน ตามอัตธยาศัย ณ โรงแรม Fullon Hotel Hualien Hotel 5*
วันที่สอง

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2559

https://fullon-hualien.hotel.com.tw/eng/

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2559
นั ่งรถไฟด่วนเมืองฮัวเหลียน- อุทยานทาโรโกะ- โพรงนกนางแอ่น
นํ้าตกฉางชุน–สะพานซือมู-่ นั ่งรถไฟด่วนสู่เมืองไทเป-เดินทางสู่เมืองไถจง-อาบนํ้าแร่ 5*
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ
โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นํ าท่าน เดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรูเ่ ก๋อ ตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อของอําเภอ ฮวา
เหลียน อําเภอไถจง และอําเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน มีเนื้ อที่รวม 9.3
หมืน่ เฮคตาร์ เป็ นอุทยานที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของไต้หวัน คําว่า ทาโรโกะ (Taroko) มาจากภาษาของ
ชาวพื้ นเมืองมีความหมายว่าภูเขาที่ยิ่งใหญ่ ภายในอุทยานประกอบด้วยภูเขาหินแกรนิ ตจํานวนมาก และหน้า
ผาสูงชันที่เกิดจากการกัดเซาะของธารนํ้ าเป็ นเวลานานนั บล้านปี ก่อเกิดวิวธรรมชาติที่งดงามสุดบรรยายนั บไม่
ถ้วนจุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ โพรงนกนางแอ่น และแวะชม นํ้าตกฉางชุน และ
อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่ งที่มที ศั นี ยภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็ น
สถาปั ตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ํ าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลําธารลี่อู และอีกที่คือ ปากถํ้านกนางแอ่น ถํ้านก
นางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลําธารลี่อทู าํ ให้นกนางแอ่น
กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มที ศั นี ยภาพแปลกตา ด้วยถํ้าน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง เป็ น
อุโมงค์ที่อยู่บน ถนนเหิงกว้างกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตดั ผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออก
ไปทางทิศตะวันตก เดิมเป็ นถนนสายเก่าสําหรับ คมนาคม ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์ เลียบริม
หุบเขาให้นักท่องเที่ยวสามารถสํารวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สะพานหินอ่อน เป็ นจุดชมวิวอีกจุด
หนึ่ ง ที่มธี รรมชาติสวยงาม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุง้ มังกรซีฟู๊ด
หลังอาหาร นํ าท่าน นั ่งรถไฟด่วน เดินทางกลับสู่ เมืองไทเป หลังจากนั้ น นํ าท่านเดินทางไปยัง เมืองไถจง
ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางให้ท่านได้สมั ผัสธรรมชาติและทัศนี ยภาพของไต้หวัน

ตลอดสองข้างทางที่รถวิง่ ผ่าน เมืองไถจง เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ น อันดับ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปั จจุบนั เป็ นศูนย์
วัฒนธรรม ทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวันและยังเป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรม
ทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมืองไถจง เป็ นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน
นํ าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั FRESH FIELDS HOTEL 5*
No.298,Chen-Kung W. Road,Wurih,Taichung 41500,Taiwan / Tel:886-4-2382-9888

คํา่ รับประทานอาหาร คํา่
บุปเฟตนานาชาติ ในโรงแรม
หลังอาหาร ให้ท่านได้พกั ผ่อนซึ่งในห้องพักจะมี อ่างอาบนํ้าแร่ส่วนตัว
วันที่สาม
วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน 2559 หนานโถว –สวนสนุกหมู่บา้ น 9 เผ่า+กระเช้าชมวิวทะเลสาบ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา- วัดพระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวินหวู่-เมืองไทเป
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ
โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่หมู่บา้ น 9เผ่า ซึ่งมีสวนสนุ กและเครื่องเล่นต่างให้ท่านได้เลือกเล่น
นอกจากนั้ นยังมีการจัดแสดงโชว์ระบําพื้ นบ้านจากชนเผ่าพื้ นเมืองของไต้หวัน จากนั้ นเราจะนํ าท่านขึ้ นกระเช้า
พาโนราม่า ให้ ท่านนั ง่ กระเช้า ชมวิว ทะเลสาบสุริยนั จันทรา มีความยาว 1.5 กม. และมีความสูง 150 เมตร
จากพื้ นผิวทะเลสาบ ท่านจ่ะได้ชมวิวอันสวยงาม ของสวนสนุ ก ภูเขาธรรมชาติ และความงดงามอันหาที่ไหน
ไม่ได้ ของทะเลสาบสุริยนั จันทรา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารจีน
หลังอาหาร นํ าท่าน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลกเนชัน่ แนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวัน
ได้ก่อตั้งขึ้ น เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 1999
รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํ้ าสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว
33กิโลเมตรเป็ นทะเลสาบที่มภี เู ขาสลับซับซ้อนล้อมรอบทําให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ
พระจันทร์เสี้ ยว ซึ่งเป็ น ที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยนั -จันทรา” จากนั้ นนํ าท่าน นมัสการอัฐิของ
พระถังซําจั ๋ง ที่ได้อญ
ั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมือ่ ปี ค.ศ. 1965 นํ าท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้ อ
และศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งภูมปิ ั ญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ สุกี้ชาบู เชียนเย่
หลังอาหาร นํ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป
จากนั้ น เข้าสู่ที่พกั GRAND HYATT TAIPEI HOTEL 5* พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ ี่

No. 2, Songshou Rd, Xinyi District, Taipei City, Taiwan 110 Tel.+886 2 2720 1234

วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2559 ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้ นตึก)- เมืองจีหลง – อุทยานเย่หลิ่วหมูบ่ า้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น - พิพิธภัณฑ์กกู ้ ง-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ
โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร นํ าท่านขึ้ น ตึกไทเป 101 นวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพทาง เทคโนโลยีของไต้หวัน
สัญลักษณ์ ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รบั การออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายใน ตัว
อาคารมี ลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทําหน้าที่กนั การสั ่นสะเทือน ของ แผ่นดินไหวและมีการตัง้
ระบบป้องกันวิ นาศกรรมทางอากาศ อย่างดี ตัวอาคารมองดู คล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน นํ าท่านขึ้ น
ลิฟท์ที่ เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตร ต่อนาที ให้ท่านได้ชมวิวที่ช้นั 89 ซึ่งจะสามารถ

มองเห็นวิวเมืองไทเป ได้โดยรอบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

เมนูพิเศษ ติ่งไท่ฟง เสี่ยวหลงเปา

หลังอาหาร นําท่านไปยัง อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนื อสุดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไป
ในทะเล เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัด
กร่อนของนํ้าทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี ก่อนทําให้เกิดการทับถม
ของแนวหินตามชายฝัง่ ในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น
รองเท้าเทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเต้าหูร้ งั ผึ้ ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี”
จากนั้น นําท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิว่ เฟิ่ น ที่ต้งั อยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิ น เป็ น
แหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญแห่งหนึ่ ง เพราะ
นอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบ
ดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและ
ซื้ อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย สมควรแก่เวลา นํ าท่านเดินทางไป พิพิธภัณฑ์กกู ้ ง เป็ นพิพิธภัณฑ์

คํา่

วันทีห่ า้

ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มปี ระวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของลํ้าค่าทางประวัติศาสตร์
มีอยู่ที่นี่จาํ นวนมากกว่า 620,000 ชิ้ นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่ งชุด
5000 ชิ้ น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่วา่ จะเป็ นภาพวาดเครื่องปั้ นดินเผา เครื่องทองสําริดต่างๆ เหมาะมาก
กับท่านที่ชอบโบราณวัตถุ และงานศิลปะ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่องถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบ
อิสลามิค
รับประทานอาหารคํา่ ณ อู๋เจีย่ ว ภัตตาคาร 200 ล้าน
หลังอาหาร นํ าท่านไป ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต เป็ นไนท์มาร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเป จึงเป็ นไนท์มาร์เก็ต
ที่มอี ายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป อายุกว่า 200 ปี เป็ นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเป เมือ่ ครั้งที่ชาว
ฮัน่ เริ่มอพยพมาจากจีนเพื่อ มาตั้งรกรากใหม่ที่เกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ที่ไนท์มาร์เก็ตแห่งนี้ มีชื่อเสียง
ที่สุด ที่มขี ายของทั้ง ของกิน เสื้ อผ้า รองเท้า ต่างๆนาๆ อาหารทานเล่น เช่น ชานมไข่มุก , เต้าหูเ้ หม็น
รวมทั้งของที่ระลึกมากมาย ให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ
จากนั้ น นํ าท่านเข้าสู่ที่พกั GRAND HYATT TAIPEI HOTEL 5* พักผ่อนตามอัธยาศัย
No. 2, Songshou Rd, Xinyi District, Taipei City, Taiwan 110 Tel.+886 2 2720 1234

วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2559
D.I.Y. ทําขนมพายสัปปะรด– วัดหลงซาน – ซีเหมินติงสนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ
โรงแรมที่พกั
หลังรับประทานอาหารเช้า นํ าท่านเดินทางไปทํา D.I.Y. ที่โรงงานพายสัปปะรดให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์
ในการทําขนมที่มชี ื่อเสียนงของไต้หวัน และท่านสามารถที่จะนํ าขนมที่ท่านอบเองนํ ากลับไปรับประทานได้
และท่านสามารถเลือกซื้ อขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน พายสับปะรด ที่ขึ้นชื่อ และขนมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเป็ น
ของฝาก ที่โรงงานเหวยเก๋อ จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซานซื่อ หรือ "วัดเขามังกร" เป็ นวัดเก่าแก่อายุ
กว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2วัดหลงซันซื่อถูกทิ้ งระเบิดจนพระอุโบสถได้รบั
ความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสตั ว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ดา้ นในนั้ นกลับไม่ได้รบั ความเสียหายเลย
ยิ่งทําให้ผคู้ นเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้ นๆในทุกวัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
เมนูพิเศษ อาหารจีนกวางตุง้ +เป็ ดปั กกิ่ง
หลังอาหาร นํ าท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีท้งั แหล่งเสื้ อผ้า
แบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่หอ้ ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่
ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่หอ้ ต่างๆ เช่น NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่
ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก และร้านอาหารชั้นนํ าต่างๆและมีรา้ นอาหารต่างๆมากมาย หลากหลาย
ให้ท่านได้เลือกรับประทาน อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

20.05
22.50

จากนั้ น นํ าทุกท่านเดินทาง สู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
(มีบริการชานมไข่มุกและขนมเค้ก ขึ้ นชื่อของไต้หวัน)
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 635
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

เงื่อนไขและราคา

ช่วงการเดินทาง
12–16 เมษายน 2559

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ ่ า 12 ปี เด็กอายุตากว่
ํ ่ า 12 ปี พักท่านเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน จ่ายเพิม่
มีเตียงเสริม
ไม่มีเตียงเสริม

46,600 45,600

44,600

9,600

ราคานี้ รวมภาษีน้ าํ มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิม่ ขึ้ นหลังจาก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
** กรุป๊ ออกเดินทาง 25 ท่านขึ้ นไป

อัตรานี้ รวม

- ค่าตัว๋ เครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
- ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน
- ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้ อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
- ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นําเที่ยวและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกัน
ชีวิต *(สําหรับผูส้ งู อายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่ นข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต)
- ค่าวีซ่าไต้หวัน ท่านละ 1,500 บาท
- ค่าขึ้ นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89

อัตรานี้ ไม่รวม

- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิ ด (ไม่รวมภาษีน้ํามันที่มีการเปลี่ยนแปลง)

- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 750 NTD / คน/ทริป (เด็กอายุตากว่
ํ ่ า 2 ปี ยกเว้นค่าทิป)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรี ด ฯลฯ

เงื่อนไขในการสํารองทีน่ ั ่ง

- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า
ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

- ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซ่า ไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการ
อนุ มตั ิวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่า อีก ครั้งหนึ่ ง)

การยกเลิก

* สําหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 ขึ้ นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นรายการที่ตอ้ งทําวีซ่า

หมายเหตุ
* บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อ
การ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือ
จากอุบตั ิเหตุ ต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการ
ที่ท่านได้ชาํ ระ ไว้ แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
* บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดินทาง ไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี้ คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่
จะปรับราคาขึ้ นตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สาย การบิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทน ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวน สิทธิ์การจัดหา
นี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
2. รูปถ่าย 2นิ้ ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา พื้ นหลังสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้น
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบตั ร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี )
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์หรือ ฝากประจําเท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน)ทุกหน้าทุกแผ่น ยอดคงเหลือ
ไม่นอ้ ยกว่า 30,000.-บาท
6. หนังสือรับรองการทํางาน / การเรียน เป็ นภาษาอังกฤษ / สลิปเงินเดือน /ใบเสียภาษี/บัตรประกันสังคม

(ห้ามขีดเขียนหรือรับรองสําเนา)
- ลูกจ้าง : ระบุวนั ที่เริ่มทํางาน, ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษ
- เจ้าของบริษัท : หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรียน /นักศึกษา (อายุ 16 ปี ขึ้ นไป ) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (อายุ ตํา่ กว่า 16 ปี )
: สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน
7. สําเนา ทะเบียนสมรส / สูจิบตั รลูก กรณีไม่ได้ทาํ งานให้สามีทาํ หนังสือรับรองการเป็ น ภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า ( ถ้ามี )
9. กรณี เด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องไปทําหนังสือยินยอมให้ลกู เดินทางไปต่างประเทศที่อาํ เภอหรือเขต
และต้องใช้สาํ เนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของ บิดามารดา ด้วย อย่างละ 1 ชุด
10. ใบกรอกประวัติสว่ นตัว สําหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ เริ่ม 1 เมษายน 2555
หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อน ส่งเล่มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่าเพื่อเป็ นการ ป้องกันการสูญหาย
เนื่ องจากขณะยื่นเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้เอาซองที่ใสพาสปอร์ตออกก่อนยื่น

คุณสมบัตขิ องผูท้ ไี่ ม่ตอ้ งยืน่ ขอวีซ่าไต้หวัน

1. ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2552 ผูถ้ ือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพํานักถาวร) ของประเทศ
ใดประเทศหนึ่ งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่
ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพํานักอยูใ่ นประเทศ
ไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2. ผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์
http://immigration.gov.tw และนําหลักฐานที่ได้รบั แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผแู้ สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการ
เข้าไต้หวัน)

3. คุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดงั นี้ :

3.1 เป็ นผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ต)
3.2 เป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รบั การว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตัว๋ โดยสารเครื่องบินหรือตัว๋ โดยสารเรือขากลับหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยงั มีอายุและระบุวนั เดินทางและ
เที่ยวบินหรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็ นผูเ้ คยมีประวัติเป็ นผูไ้ ม่พึงประสงค์ของสํานักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
การขออนุ ญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุ ญาตเข้าเมืองทาง
อินเทอร์เน็ ต โดยทําการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้ ：
1. คุณสมบัติทวั ่ ไป (ต้องครบทุกประการ)
• หนังสือเดินทางไทยที่ยงั มีอายุเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วนั ที่
ขออนุ ญาตทางอินเทอร์เน็ ต)
• ต้องมีตวั ๋ เครื่องบินหรือตัว๋ เรือขากลับ
• ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รบั การว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพิเศษ (ปั จจุบนั นี้ มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ )
(ก)ได้รบั อนุ ญาต (มีสิทธิ) พํานักถาวร หรือ
(ข) ผูม้ ีวีซ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์
หรือ เชง เกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ ง
• ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง

ปั จจุบนั เป็ นผูท้ ี่

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรือไทยให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากมีความจําเป็ นต้องกรอกในข้อมูลการขอวีซ่า
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) .......................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด ................................ อายุ .................... ปี สถานที่เกิด .....................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) .........................................................................................................................
4.ชื่อ – นามสกุล บิดา............................................................ว/ด/ป เกิดบิดา.....................................................
5.ชื่อ – นามสกุล มารดา.............................................................ว/ด/ป เกิดมารดา.................................... .......
6. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .................................................................................................................
...................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ........................................................................ มือถือ ..............................................................
7. อาชีพปั จจุบนั ..................................................................... ตําแหน่ง ..........................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน หรื อร้านค้า ............................................................ ที่อยู่ ...................................................
.................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทาํ งาน ................................................... โทรสาร ..........................................
8. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................. วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ..................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ................................................................... มือถือ ..............................................................
9. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ .....................................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ .....................................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ .....................................
10. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ...................................................................
ที่อยู่ .............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ...........................
โทรศัพท์ .....................................................
11.ชื่อโรงแรมหรื อที่พกั ที่ไต้หวันพร้อมเบอร์โทรศัพท์...................................................................................
............................................................................................................... Tel………………………

