ไตหวัน 5 วัน 4 คืน E-DA WORLD

ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / พิพิธภัณฑวัดฝวอกวงซัน / อดีตสถานฑูตอังกฤษ
สวนสนุก E-DA THEME PARK / อาบน้ําแร / ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ฝงเจี๋ยไนทมารเก็ต
อาหารพิเศษ!! สลัดกุงมังกร/ เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟตสุกี้ชาบูชาบู / ภัตตาคาร 200 ลาน
กําหนดการเดินทาง
11-15 ตุลาคม 2557 ราคาพิเศษเพียง 32,900 บาท
วันที่ 1
06:00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – แหลงชอปปงซีเหมินติง
พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร S สายการบิน CHINA AIRLINES โดย
มีเจาหนาที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
08:30 น.
นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ CI 066
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน
บริการของวางบนรถ เดินทางสูเมือง ไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นพา
ทุกทานเยี่ยมชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสรางจากหินออนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพรอมถายรูปกับรูปปนทองเหลืองขนาดใหญที่ตั้งอยูในโถงใหญชั้นบน ชั้นลางเปน
หองแสดงนิทรรศการและขาวของเครื่องใชของอดีตผูนํา ตัวอาคารเปนหินออนทั้งหลัง มีลักษณะการกอสราง
คลายวิหารเทียนถันที่ปกกิ่ง งดงามตระการตา เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ดานขางของหออนุสรณ เปนหอแสดงดนตรี
และโรงละครแหงชาติขนาดใหญ สรางดวยสถาปตยกรรมแบบจีน
จากนั้นนําทุกทานและไปอิสระช็อปปงกันตอที่ แหลงชอปปงซีเหมินติง
เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ แหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุน
ไตหวัน มีรานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย โดยเฉพาะรองเทายี่หอ
ONITSUKA TIGER ที่กําลังไดรับความนิยมที่เมืองไทยขณะนี้ เปนรองเทาสัญชาติญี่ปุน
ที่ไตหวันขายถูกที่สุดในโลก เปนสิ่งที่พลาดไมไดสําหรับทุกคนที่เดินทางมาถึงไตหวัน
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา) หลังรับประทานอาหารค่ํา นําทุกทานเดินทางกลับสูที่พัก
พักที่  HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเทา
www.nc-hotel.com.tw
วันที่ 2

ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – พิพิธภัณฑแหงชาติกูกง – ศูนยปะการังแดง – รานขนมเคกสับปะรด – ไทจง
– ฝงเจี๋ยไนทมารเก็ต
เชา
บริการอาหารเชา  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเชา นําทุกทานเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาทานขึ้นลิฟทที่เร็ว
ที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบปองกันแผนดินไหวที่เรียกวา Damper เปนลูกตุม
เหล็กขนาดใหญเสนผาศูนยกลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยูบนชั้น 89 เพื่อคอยทําหนาที่
ถวงดุลตึกเมื่อเกิดแผนดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เปนรานคาแบรนดเนม บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยัง
เปนแหลงชอปปงแหงใหม ที่เปนที่นิยมของชาวไทเปและชาวตางชาติ มีหางสรรพสินคาและชอปปง
มอลลอยูถึงสิบแหง บริเวณนี้เปนแหลงชอปปงที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของไตหวัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
 ณ ภัตตาคาร (ภัตตาคาร 200 ลาน) หลังรับประทานอาหารกลางวัน
นําทุกทานสู พิพิธภัณฑแหงชาติกูกง พิพิธภัณฑที่แสนงดงามแหงนี้เปนสถานที่เก็บศิลปวัตถุและ
ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ บางชิ้นมีความเปนมาทางประวัติศาสตรยอนหลังไปถึง 5,000 ป
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติซึ่งเปนที่รูจักกันวาเปนหนึ่งในพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในโลกแหงนี้ ตั้งอยูที่ชานกรุง
ไทเปและเปนสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลคามิไดกวา 620,000
ชิ้น จากพระราชวงศจีนทุกราชวงศรวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แหงประวัติศาสตรจีน พิพิธภัณฑแหงนี้เก็บรวบรวม
ศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลคามหาศาลมากที่สุดและยิ่งใหญที่สุดในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไวมี
จํานวนมาก จึงตองมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางใหชมศิลปวัตถุที่มีอยูเปนจํานวนมาก แตวัตถุ
โบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เชน เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ําตาลเหมือนหมูสาม

ค่ํา

ชั้นจะมีใหชมตลอดป จากนั้นพาทานชมอัญมณีที่ล้ําคามากๆ ของชาวไตหวัน ณ ศูนยปะการังแดง เปนศูนยปะการังแดงที่
ใหญที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเปนอัญมณีชั้นสูงและเปนที่แพรหลายของชาวไตหวัน มีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุล
ในรางกาย ซึ่งชาวไตหวันนิยมนํามาทําเปนเครื่องประดับชนิดตางๆ เมื่อสวมใสก็จะมีพลังอัศจรรยชวยใหรางกายปรับสมดุล
รวมถึงปรับสภาพจิตใจไดดวย ซึ่งปะการังแดงนี้จะถูกคนพบในไมกี่ที่ของโลก คือ ชายฝงภาคตะวันออกของไตหวัน ซึ่งมีอยู
มากที่สุด เกาะโอกินาวาของญี่ปุน และชายฝงแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเทานั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยูใตทะเลลึก
ถึง 1,800 เมตร มีการคนพบวาเริ่มมีการนํามาทําเครื่องประดับในสมัยราชวงศชิง ในอดีตเปนเครื่องประดับสําหรับราชวงศและ
เหลาบรรดาขุนนางชั้นสูง จากนั้นพาทานไปชิมขนมขึ้นชื่อของไตหวันที่ รานขนมเคกสับปะรด ซึ่งทําจากแปงเคกโดยที่
ภายในสอดไสสับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุมนวล มีรสชาติที่อรอยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอยางสวยงามเหมาะที่
จะเปนของฝากอยางดี จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ไทจง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) เมืองใหญอันดับ 3 ของ
ไตหวัน
บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟสลัด+สเต็ก) หลังรับประทานอาหารค่ํา นําทานชอบปงยาน ตลาดฝงเจี๋ยไนท
มารเก็ต ซึ่งตั้งอยูดานหลังของ มหาวิทยาลัยฝงเจี๋ย เปนแหลงรวมตัวของวัยรุนไตหวัน โดยเฉพะในวันสุดสัปดาห ตลาดฝง
เจี๋ยไนทมารเก็ต และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีตนกําเนิดที่ไตหวันคือ ชานมไขมุก สวนตลาดคนเดินก็มีสินคาหลากหลาย
ชนิดตั้งแตราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินคาเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ โดยที่รองเทาผาใบ รองเทากีฬายี่หอตางๆจะมี
ราคาถูกกวาเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแกเวลานําทุกทานเขาสูที่พักสมควรแกเวลานําทุกทานเขาสูที่พัก
พักที่  PARK CITY HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเทา http://taichung-en.parkcthotel.com

วันที่ 3
เชา

ไทจง – เกาสง – พิพิธภัณฑวัดฝวอกวงซัน – อาวซีจื่อ – อดีตสถานฑูตอังกฤษ
บริการอาหารเชา  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเชา นําทุกทานเดินทางสูเมือง เกาสง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3
ชั่วโมง) เมืองใหญอันดับ 2 ของไตหวัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
 ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง หมั่นเซียงหยวน) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทานเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑวัดฝวอกวงซัน ที่มีอาณาบริเวณกวางใหญไพศาล มีสิ่งปลูกสรางทางพุทธ
ศาสนามากมายไมวาจะเปน เจดีย พระพุทธรูป พระอุโบสถที่มีอยูดวยกัน 3 หลัง
ประดิษฐานพระประธานหลักตางกันไปที่เปดใหพุทธศาสนิกชนและนักทองเที่ยวทั่วไปได
เขาไปกราบไหวขอพร จากนั้นเยี่ยมชม อาวซีจื่อ เปนอาวที่หนุมสาวไตหวันและ
นักทองเที่ยวจะมาสัมผัสบรรยากาศพระอาทิตยตกน้ําที่สวยงาม และยังเปนทาเรือที่ใหญ
อันดับ 5 ของโลก นําทานเยี่ยมชม อดีตสถานฑูตอังกฤษ ซึ่งตั้งอยูบนเขา สามารถชมวิว
ทิวทัศนเมืองเกาสงไดทั้งเมือง ชมตึกที่สูงที่สุดของเมืองเกาสง 85 ชั้นไดจากที่นี่ และยังเห็นเรือบรรทุกสินคาขนาดใหญเขาออก
ที่ทาเรือเกาสงไดอีกดวย
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร (ภัตตาคาร อี้เออโหลว) หลังรับประทานอาหารค่ํา นําทานเดินทางเขาสูที่พัก
http://kaohsiung.chateaudechine.com
พักที่  CHATEAU DE CHINE (4 ดาว) หรือเทียบเทา
วันที่ 4
เชา

เกาสง – E-DA WORLD – ผูหลี่ - อาบน้ําแร (กรุณาเตรียมชุดวายน้ํา+ชุดวายน้ํา หรือภายในหอง)
บริการอาหารเชา  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเชา เชิญทานเพลิดเพลินในอาณาจักร E-DA WORLD สถานที่
ทองเที่ยวใหม ดินแดนในฝนของคนทุกเพศทุกวัย บนเนื้อที่กวา 8,600 ตารางเมตร มีรานคาถึง 123 รานคา , อาคารสแควรได
ถูกออกแบบใหเปนแบบสถาปตยกรรมเขตรอน พรอมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง, เวทีการ
แสดงและตลาดนัด , ใหบรรยากาศความคึกคักสนุกสนาน , ภายในถูกตกแตงใหมีความ
สวยงามทันสมัย, ตัวหางสรรพสินคาเปนสถาปตยกรรมสไตลโมเดิรคลาสสิก สนุก
สุดเหวี่ยงกับเครื่องเลนอันทันสมัยกวา 47 ชนิด อาทิเชน เครื่องเลนกังหันหมุนที่มีความสูง
จากพื้น 55 เมตร , เรือเหาะสูง 33 เมตร , อีกทั้งมีรถไฟเหาะรูปตัวUแหงเดียวในเอเซีย , ซึ่ง
จะทําใหคุณไดสัมผัสความเสียวและความตื่นเตนบนกลางอากาศ อยางไมรูลืม หรือ ทาน
ที่ชื่นชอบการชอปปงก็มี โซน OUTLET MALL ขนาดใหญ เปนแหลงรวมสินคาแบรนดดังชั้นนําของโลก, เพื่อใหทุกทานไดมี
ความสุขกับการชอปสินคากับสวนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื้นที่กวา 58,000 ตารางเมตร รวบรวมรานคาสินคาแบรนด
ดังกวา 300 แบรนด , อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอื่น ๆ เพื้อใหคุณได
ซื้อสินคาแบรนดที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆ อิสระใหทุกทานเลือกกิจกรรมที่ชอบสนุกกันอยางเต็มที่ภายในอาณาจักร EDA WORLD

เที่ยง
ค่ํา

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อใหทานไดสนุกสุดเหวี่ยงเต็มที่ หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสูเมือง ผูหลี่ (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ไดขึ้นชื่อวามีอากาศดีที่สุดของไตหวัน และยังเปนแหลงอาบน้ําแรที่ดีที่สุดของไตหวัน
อีกดวย เนื่องจากเมืองนี้อยูในหุบเขาและถูกลอมรอบดวยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทําใหเปนเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไตหวัน
บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟสุกี้ชาบูชาบู) หลังรับประทานอาหารค่ํา เชิญทาน อาบน้ําแร ตามอัธยาศัยเพื่อ
ผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจากการทํางานและการเดินทาง (กรุณาเตรียมชุดวายน้ํา+หมวกคลุมวายน้ําไปดวย)
พักที่  HAKOUNE ONSEN (4 ดาว) หรือเทียบเทา http://hakoune.nantou.com.tw

วันที่ 5

ผูหลี่ - ชิมชาอูหลง – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเตา+วัดพระถังซําจั๋ง) – วัดกวนอู – สนามบินเถา
หยวน – กรุงเทพฯ
เชา บริการอาหารเชา
 ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเชา นําทุกทานไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีตนกําเนิดที่ไตหวัน
โดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แหงนี้เปนแหลงปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ทานจะไดชิมชาอูหลงเกรดเอที่ตองปลูกบนภูเขาสูงของ
จังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 2,000 เมตร ขึ้นไป จากนั้นนําทุกทาน ลอง
ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เปนที่นิยมของชาวไตหวัน
รอบๆทะเลสาบแหงนี้จะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหงนี้มีความยาวถึง 33
กิโลเมตร นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พาทานกราบไหวขอ
พร พระถังซําจั๋ง เพื่อเปนสิริมงคลแกชวิี ตและคนในครอบครัว และที่วัดพระถังซําจั๋งแหงนี้
ยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกจุดนึง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
 ณ ภัตตาคาร (EINHAN HOTEL) หลังรับประทานอาหาร
กลางวัน นําทานกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู เชน ศาสดาขงจือ้ เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความ
ซื่อสัตย รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ตั้งอยูหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน โดยระหวางทางทานจะสามารถชื่น
ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาปสุริยันจันทรา
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร (CITY SUITES+สลัดกุงมังกร*) หลังอาหาร สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางสู
สนามบินเถาหยวน
21.55 น.
อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 065
00.45 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายการบิน

อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาไตหวัน 1,500 บาท
3. คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
5. คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
8. คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต
9. รวมคาทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่นมืออาชีพ
อัตรานี้ไมรวม
1. กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน สวนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. คาทําหนังสือเดินทาง
3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ
4. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) และคาภาษีบริการหัก ณ ที่จาย 3%

การยกเลิก
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
5. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร

6.

ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่
ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา สําหรับทองเที่ยว
1. หนังสือเดินทาง (ตองมีอายุใชไดไมต่ํากวา 6 เดือน) พรอมสําเนา
2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ (ถายไมเกิน 6 เดือน) ไมใสแวนตาสี หามแม็กซลงไปบนรูป
3. หลักฐานการทํางาน
• หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ 1 ชุด พรอมประทับตราบริษัท
• ผูเปนเจาของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการ
• นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสําเนาบัตรนักเรียน
4. สําเนาบัญชีเงินฝากแสดงยอดยอนหลัง 6 เดือนของผูยื่นขอวีซา *** จําเปนตองมี
5. สําเนาทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรประชาชน พรอมเบอรโทรติดตอเขียนลงในสําเนาทะเบียนบาน
คุณสมบัติของผูที่ไมตองยื่นขอวีซาไตหวัน
1. ผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทยที่มีวีซา (หรือสิทธิการพํานักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุน อังกฤษ อียู(Schengen Visa) และ
นิวซีแลนด ที่ยังไมหมดอายุ สามารถเดินทางเขาประเทศไตหวันได โดยไมตองยื่นวีซาไตหวันและสามารถพํานักอยูในประเทศไตหวันไดไมเกิน 30 วัน
2. ผูถือหนังสือเดินทางไทยดังกลาวขางตน สามารถขอหลักฐานการเขาไตหวันไดทางเว็บไซต
https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application
และนําหลักฐานที่ไดรับแสดงตอสายการบินและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน (กรณีที่ผูแสดงหลักฐานแตไมสามารถแสดงวีซาของประเทศดังกลาว ในขอที่ 1
จะถูกปฏิเสธการเขาไตหวัน)
3. ตองมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ
*********************************************************

อัตราคาบริการ
วันเดินทาง
11-15 ตุลาคม 2557

ราคาผูใหญ 1 ทาน
(พัก 2 ทาน / หอง)
32,900.-

ราคาเด็กใชเตียง (2-12 ป)
(1 เด็ก + 2 ผูใหญ / หอง)
31,900.-

ราคาเด็กไมใชเตียง (2-12 ป)
(1 เด็ก + 2 ผูใหญ / หอง)
30,900.-

หมายเหตุ ทุกกรุปออกเดินทางแนนอน ตั้งแต 4 ทานขึ้นไป
*** ตั้งแต 10 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรรวมเดินทาง

พักเดี่ยวเพิ่ม
7,000.-

