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วันแรก
23.30 น.

สนามบินดอนเมือง
 (-/-/-)
พร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 7
เคาน์ เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันทีส่ อง

สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● ไถจง ● บ้ านสายรุ้ ง ● หนานโถว ● ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา
● วัดพระถังซําจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้ านใบชา ● ไถจง
(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL 398 (ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
บริการอาหารเช้ า อิม่ อร่ อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึน้ ชื่อของไต้ หวัน
นาท่านเดินทางสู่ เมือง ไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
หมู่บ้านสายรุ้ ง เป็ นหมู่บา้ นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ ีภยั มาอยูก่ นั ที่ไต้หวัน ซึ่ งสร้าง
ขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทวั่ ไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสี สันสดใสตามผนังและกาแพงในหมู่บา้ น
จนเป็ นที่สนใจของบุคคลทัว่ ไปทาให้มีชื่อเสี ยงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด

03.10 น.
08.00 น.
เช้ า
เดินทางสู่
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! บุฟเฟต์ ชาบู หม้ อไฟไต้หวัน หรือไถวันฮั่วกัว นํา้ ซุ ปหม่ าล่ าหรือซุ ปนํา้ ใส

หลังอาหาร

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองหนานโถว ล่ องเรื อชมความงามของทะเลสาบสุ ริยันจันทรา หรื อ SUN MOON LAKE
แหล่งน้ าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่ อทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมี
ลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลกั ษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุ ริยนั จันทราเกิ ด
จากการสร้ างเขื่อนกักเก็บน้ าทาให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสู งเหนื อระดับน้ าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วย
เทือกเขาสู ง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และน้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่ องมาจากได้รับการ
ดูแลเรื่ องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่ งครัด

จากนั้น

นาท่านสั กการะอัฐิของพระถังซํ าจั๋ง ณ วัดพระถังซํ าจั๋ง หรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาริ มทะเลสาบสุ ริยนั
จันทรา ชื่ อของพระในสมัยราชวงศ์ถงั ที่เดิ นทางไปอัญเชิ ญพระไตรปิ ฎกจากดิ นแดนชมพูทวีปเดิ มอัฐิของท่าน
ทางการประเทศญี่ปุ่นเป็ นผูเ้ ก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กบั ประเทศไต้หวัน ปั จจุบนั อัฐิของท่านได้เก็บ
รักษาไว้ที่นี่
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จากนั้น

นาท่ า นสั ก การะเทพเจ้ า กวนอู ณ วัด เหวินหวู่
หรื อ วัดกวนอู วัดแห่ งนี้ เป็ นวัดใหม่ที่ทางการ
ญี่ปุ่นสร้ างขึ้ นหลังจากทาการสร้ างเขื่อนทาให้
วัดเก่า 2 วัด จมอยูไ่ ต้เขื่อน การออกแบบของวัด
เหวิ น หวู่โ ครงสร้ า งคล้า ยกับ พระราชวัง กู้ก ง
ของประเทศจี น ภายในวิหารประดิ ษ ฐานเทพ
เจ้ า กวนอู เทพเจ้ า แห่ ง ความซื้ อสั ต ย์ และ
คุ ณธรรม การขอพรจากองค์ เทพกวนอู ณ วัด
เหวินหวู่นี้ ชาวไต้ หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลม
เพือ่ เป็ นการสั กการะองค์ เทพเจ้ ากวนอู
นําท่ านชิ มชาอู่หลง และ ชมการสาธิ ตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จาก
การดื่ มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลี ซาน ชาจากเมืองฮัวเหลี ยน และเลือกซื้ อชาอู่หลงที่ข้ ึนชื่ อของไต้หวันไปเป็ นของ
ฝากและดื่มทานเอง

จากนั้น

นําท่านเดินทางกลับเมืองไถจง นาท่านเดินช็อปปิ้ งไถจงไนท์ มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่ วนใหญ่จาหน่าย
อาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลัง และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้ งย่าง ฯลฯ
อิสระอาหารคํ่า ณ ไถจงไนท์มาเก็ต
KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้ หวัน (เมืองไถจง)
ไถจง ● ไทเป ●ร้ านขนมพายสั บปะรด ● อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่ รวมบัตรขึน้ ตึก) ●
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง
(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
นาท่านแวะชม ร้ านขนมพายสั บปะรดร้ านนี้ เป็ นร้ านซึ่ งได้การรั บรองคุ ณภาพจากการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศ
ไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนาได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลต
ไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่ าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ

คํ่า
ทีพ่ กั
วันทีส่ าม
เช้ า
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จากนั้น

นาท่านชมอนุ สรณ์ สถาน เจี ยงไคเช็ ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุ สรณ์ ราลึ กถึ งท่านอดี ต
ประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สาคัญ รถ และ จาลองห้องทางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่ งภายใน
ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือน
ประเทศไต้หวันเมื่ อวันที่ 5 มิ ถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุ สรณ์ สถานแห่ งนี้ คือ การชม การ
เปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรู ปปั้ นสาริ ด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่ งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชัว่ โมง

เทีย่ ง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ ยวหลงเปา รสเลิศ
นาท่านชมตึกไทเป 101(ไม่ รวมบัตรขึน้ ชั้น89) ตึกระฟ้ าสู งที่สุดในมหานครไทเป และเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลกใน
ปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผูน้ าการออกแบบพลังงานและสิ่ งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101
มีจานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็ น ห้างสรรพสิ นค้า และร้านอาหารชั้นนาเช่ น
DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ที่
เร็ วที่สุดในโลก โดยกินเนสส์ เวิลด์เรคคอร์ ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้
ขึ้นจากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาที เพื่อไปชมวิว ณ ชั้น 89

จากนั้น

นาท่านแวะชมของที่ระลึ ก ผลิตภัณฑ์ สร้ อย Germanium (GE) ซึ่ งทาเป็ นเครื่ องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อย
ข้อมือซึ่ งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสี จากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ปรับความ
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สมดุลในระบบต่างๆของร่ างกายสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัว
หลังเจ็บป่ วยให้ส้ ันลงและภายในศูนย์แห่ งนี้ ยงั มีผลิ ตภัณฑ์เครื่ องประดับจากปะการั งสี แดงอัญมณี ล้ าค่าจากใต้
ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็ นต้น ซึ่งเป็ นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่ งเป็ น
สิ่ งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

นาท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) หรื อที่คนไทยรู ้จกั กันในนาม สยามสแควร์ แห่ งไทเป

คํ่า

เป็ นย่านช้อปปิ้ งของวัยรุ่ นและวัยทางานของไต้หวัน ยังเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่ นกัน ในย่านนี้
เป็ นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็ นสี ต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลย
และทาสี ไว้อย่างเป็ นระเบี ยบ ร้ านค้าแนะนาสาหรั บนักท่องเที่ ยวชาวไทย ซึ่ งราคาถู กกว่าไทยประมาณ 30 %
ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่ งรวมสิ นค้ารุ่ นหายากและราคาถูก
มากๆ
คํ่า
ทีพ่ กั
วันทีส่ ี่
เช้ า

อิสระอาหารมือ้ เย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง
HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)
ไทเป ● อุทยานเย๋ หลิว่ ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ น ●ปล่อยโคมลอยกระดาษทีท่ างรถไฟสายเก่าผิงซี
ศูนย์ เครื่องสํ าอาง ● ตลาดปลา
(เช้ า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
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จากนั้น

นาท่านชม อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิว่ YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็ นแหลม
ยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่ อนที่ของแผนเปลื อกโลก โดดเด่นด้วยหิ นแปลกตารู ปร่ างต่างๆ ซึ่ งเกิ ดจาก
การกัดเซาะของน้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยูท่ ี่ หิ นรู ปเศียรพระราชิ นีอลิธซาเบธหิ นรู ปเจ้าหญิง หิ นรู ปมังกร
และฟอสซิ ลของสัตว์ทะเลดึกดาบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิ ฟิกน้ าทะเลสี ครามสวยงามแปลกตา

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซี ฟู๊ดสไตล์ จีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น Jiufen Old Street หมู่บา้ นโบราณบนไหล่เขาซึ่ งในอดีตเคยเป็ น
แหล่งขุดทองชื่ อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรื อนแบบเก่าเป็ นสิ่ งดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยว
มาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ าชา ร้ านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่ งประดับ
ด้วยโคมไฟสี ต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจานวนมาก

เดินทางสู่

เส้ นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เส้นทางสายรถไฟสายสั้นๆ ที่ยงั คงความเป็ นอดีตทั้งในส่ วนของอาคารบ้านเรื อน
และสถานีรถไฟไว้ได้เป็ นอย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟค่อนข้างแคบ เปิ ดให้บริ การ
ตั้งแต่ยคุ ที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921 ในอดีตเคยเป็ นเส้นทางขนส่ งถ่านหิ นจากการทาเหมืองแร่ แต่
ปั จจุบนั ทางรัฐบาลไต้หวันได้มีการพัฒนาจนกลายเป็ นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง ถึงแม้วา่ จะเป็ นเส้นทาง
รถไฟสายเก่าที่มีอายุเกือบ 100 ปี แต่สภาพของรถไฟและเส้นทางที่เปิ ดให้บริ การยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ
เส้นทางสายผิงซี เริ่ มเป็ นที่นิยมตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากภาพยนตร์ รักโรแมนติกชื่อดังของไต้หวัน “You Are the Apple
of My Eye”ได้มาใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาฉากสาคัญของหนังสถานีซือเฟิ่ นสถานี ยอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยว เป็ นอีก
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จากนั้น
จากนั้น

คํ่า
ทีพ่ กั
วันที่ห้า
06.00 น.
07.00 น.
10.45 น.
13.35 น.

หนึ่งสถานีที่ผคู้ นนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษ(ไม่ รวมค่ าโคมกระดาษ) ลักษณะเด่นของซื อเฟิ่ นคือมีเส้นทางรถไฟ
ที่ต้ งั คู่ขนานไปกับถนนโบราณซื อเฟิ่ นให้ความรู ้สึกคล้ายกับตลอดร่ มหุ บของบ้านเรา ทั้งยังมีความสาคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเป็ นอย่างมาก ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหาร
พื้นเมือง, ร้านขายของที่ระลึกและอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
แวะซื้ อสิ นค้าผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางต่างๆ ที่ศูนย์ เครื่องสํ าอาง
เดิ น ทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei
Fish
Market) เป็ นแหล่ ง รวมอาหารทะเลสดๆ ที่ ใ หญ่
ที่ สุดของไต้หวัน สถานที่ แลนด์ม าร์ กอี ก หนึ่ ง แห่ ง
ของไต้หวัน เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการหลังจากการ
ปรับปรุ งพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซู เปอร์ มาร์ เก็ต
สไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่ งอาหารสดใหม่
ทั้ง ของทะเล ที่ จ ัด ให้ บ ริ ก ารเป็ นโซนของแต่ ล ะ
ประเภทอาหารจ านวนมากมาย ทั้ง นี้ คุ ณ สามารถ
เลื อกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลา
ปรุ งสุ กได้ตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะทาให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไป
ได้เลย
อิสระอาหารมือ้ เย็น ตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาไทเป
HOLIDAY INN TAOYUAN หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุ งเทพฯ
(เช้ า/-/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย THAI LION AIR (SL)เที่ยวบินที่ SL 399 (ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
...............................................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงือ่ นไขรายการท่ องเที่ยว

ตารางและวันเดินทาง ไต้ หวัน ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา อุทยานเย๋ หลิว่ หมู่บ้าน
โบราณจิ่วเฟิ่ น ปล่ อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)
เริ่มเดินทาง

07 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62

กลับจากเดินทาง จํานวน ราคาผู้ใหญ่

11 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62

25
25

ราคาเด็ก

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

13,900

13,900

12,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000
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28 มิ.ย. 62
05 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
09 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
05 ก.ย. 62
06 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62
29 ก.ย. 62
04 ต.ค. 62
06 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62

02 ก.ค. 62
09 ก.ค. 62
23 ก.ค. 62
30 ก.ค. 62
06 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
14 ส.ค. 62
20 ส.ค. 62
03 ก.ย. 62
09 ก.ย. 62
10 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62
01 ต.ค. 62
02 ต.ค. 62
03 ต.ค. 62
08 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62
15 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62
29 ต.ค. 62

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

11,999

11,999

10,999

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,999

13,999

12,999

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

12,900

12,900

11,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000
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อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินไป -กลับพร้ อมคณะ อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่ สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็ นผู้
กําหนด
 ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้ องพักแบบ 2 ท่ าน และ 3 ท่ าน) หากมาไม่ ครบคู่หรื อต้ องการพักเดี่ยวท่ านสามารถชํ าระ
ค่ าบริการเพิม่ เติมได้ โดยทําการจองและชําระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
 ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
 ค่ ารถโค้ ชและยานพาหนะ รับ–ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
 ภาษีนํา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่ าระวางนํา้ หนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20กก./ท่าน ไม่ เกิน 2 ใบ และ ถือขึน้ เครื่องได้ ท่านละ 7 กก./1ใบ
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม





ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย
ค่ าวีซ่าเดินทางเข้ าประเทศไต้ หวันสํ าหรับชาวต่ างชาติ (PASSPORTไทยได้ รับการยกเว้นการทําวีซ่าเข้ าประเทศไต้ หวัน)
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซั กรี ดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
**ขณะนีน้ ักท่องเทีย่ วชาวไทยได้ รับการยกเว้นการทําวีซ่าหากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าเข้ าออกปกติ ทาง
ทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่ าตามทีส่ ถานฑูติกาํ หนด (ไม่ รวมค่ าบริการ) **

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และเงือ่ นไขต่ างๆ ก่อนทําการจองและชําระเงินคะ
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
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1.กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชํ าระมัดจํา 5,000 บาทส่ วนที่เหลือชํ าระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า15 วัน
มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชํ าระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้ ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วย
กะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา ให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวนที่บริษัท
ฯกําหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษัทต้ องนําไปชํ าระ
ค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 10 ท่ านขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณีทที่ ่านต้ องออกตั๋วภายในประเทศ เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทําการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบ
ใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไข
ดังกล่าว
7.ลูกค้ าทีไ่ ม่ ประสงค์ จะลงร้ านสิ นค้ าทีร่ ะบุตามรายการทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 1,000 บาท/ร้ าน
8.กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนํา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สํ าคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริ ษัทฯรั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริ ษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
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ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริ ษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่ งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่ งลูกค้ าจะต้ องยอมรั บในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของ
บริษัททัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ ,เพราะค่ า ใช้ จ่ ายทุ ก อย่ างทางบริ ษั ทฯได้ ชํ า ระค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ตั ว แทนต่ า งประเทศแบบเหมาจ่ า ยขาด ก่ อ นเดิ นทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริ ษั ทฯจะไม่ รับ ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิด สิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิด อุบัติ เหตุ ที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรือในกรณีทกี่ ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชํ ารุ ดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
กรุ๊ ปที่เดินทางช่ ว งวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจํ ากับสายการบินหรื อผ่ านตัว แทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทําให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาํ ให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ องทํา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ ก่อนทําการจองทัวร์
กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนํา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**

บจก.เวิลด์ สยาม ทราเวล เลขที่ 19/5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี Tel:+66 (0) 2-023-7167
World Siam Travel Co.,Ltd. 19/5 Rattanathibet Rd., Bangrakpattana, Bangbuathong 11110 www.worldsiamtravel.com

, @worldsiamtravel

