Wow!!! Taiwan 4D2N
โดยสายการบินไทยไลออนแอร์(SL)

-สถานีรถไฟสายประว ัติศาสตร์ผงิ ซ-ี อุทยานเหย่หลิว่ -หมูบ
่ า้ นจิว่ เฟิ่ น-ตึกไทเป 101
้ ปปิ้ งตลาดตลาดซอ
ื่ หลิน และ ซเี หมินติงไนท์มาร์เก็ต
-ชอ
-บินตรงสูไ่ ทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR นา้ หน ักกระเป๋า 20 KG
-พ ักเถาหยวน2คืนเทีย
่ วเต็มไม่มอ
ี ส
ิ ระ

วันแรก

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

23.30 น.

สมาชิ กทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมื อง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง

วันทีส
่ อง สนามบินเถาหยวน –เหย๋หลิว่ –หมูบ
่ ้านจิว่ เฟิ่ น-สถานีรถไฟสายประวัตศ
ิ าสตร์็ -ซอ
ื้ หลินไนท์มาร์เกต
เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

03.30 น.
08.00 น.

เช้ า

ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL398
(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่ อง ใช้ เวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)
ถึ งท่าอากาศยานนานาชาติ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน มีกรุ งไทเปเป็ น
เมืองหลวง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
มัคคุ เทศน์ทอ้ งถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ (เวลาที่ไต้หวัน
เร็ วกว่าไทย1 ชัว่ โมง)ประเทศแห่ งนี้ เป็ นเกาะที่มีพ้ืนที่เล็กกว่าประเทศ
ไทยประมาณ 12 เท่ า ตั้ง อยู่ห่ างจากฝั่ ง ด้า นตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข อง
ประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ
บริการอาหารเช้ า ด้ วยเมนูเบอร์ เกอร์ และเครื่ องดื่ม จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋ หลิ่วอุ ท ยานแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ทางส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะ
ไต้หวัน มี ล ักษณะพื้นที่ เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่ อนของนั้า
ทะเลและลมทะเล ทาให้เกิดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตา
ที เดี ย ว โดยเฉพาะหิ นรู ป พระเศี ย รราชิ นี ซึ่ งมี ชื่ อเสี ย งโด่ งดังไปทัว่ โลก
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ นที่ต้ งั อยู่บริ เวณไหล่เขาในเมื องจีหลง

จิ่วเฟิ่ น ปั จจุบนั เป็ น

เทีย่ ง

สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี เมืองนิ วไทยเป จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้ นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ผิง
ซี (อยูร่ ะหว่างสถานี ซือเฟิ่ นและสถานีตา้ หัว ชื่อ “ซื อเฟิ่ น” )ซึ่ งตั้งชื่อตามครอบครัวดังเดิมของผูท้ ี่พฒั นาพื่นที่
แห่ งนี้ ไฮไลท์ของการมา ณ ที่แห่ งนี้ คือการปล่อยโคมลอยจากสถานี ซือเฟิ่ นและสามารถเดิ นเล่นที่ถนนสาย
เก่า ซึ่ งเป็ นถนนเลี ยบทางรถไฟ ซึ่ งมี ท้ งั ร้ านค้า ร้ านอาหาร ตลอดสองฝั่ ง มีเวลาให้ท่านปล่ อยโคมลอยหรื อ
เขี ย นค าอธิ ฐานในกระบอกไม่ ไผ่ (ค่ าทัวร์ ไม่ รวมโคมลอย) และจุ ดท่ อ งเที่ ย วที่ น่ าสนใจอี ก แห่ งหนึ่ งคื อ
สะพานแขวน Jing-anเป็ นสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผิงซี ถ้ายืนอยู่บนสะพานจะสามารถสองเห็ นถนนสาย
เก่าผิงซี และแม่น้ าจีหลงได้อย่างชัดเจนนาท่านแวะศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ (เจอมาเนี่ยม)ที่เป็ นเครื่ องประดับเพื่อ
สุ ขภาพ มีท้ งั แบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็ นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่ างกายคนเรา รวมทั้งมี
ชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่ องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ แล้วนาท่านเดินทางสู่
อนุ สรณ์ สถานเจียงไคเช็ ก หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สาคัญของไต้หวัน เป็ น
อาคารสี ขาวทั้งสี่ ด้าน มี หออนุ ส รณ์ หลังคาทรงแปดเหลี่ ยมสี น้ าเงิ น
แบบสถาปั ต ยกรรมแบบจี น ตั้ง เด่ น เป็ นสง่ า อยู่ต รงกลางของ จัตุ รั ส
เสรี ภาพ มีบนั ได้ดา้ นหน้า 89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านนายพลเจียง ไค
เช็ก อดีตประธานาธิ บดีผเู ้ ป็ นที่รักของชาวไต้หวัน ผูพ้ ฒั นาความเจริ ญ
ให้ไต้หวันเทียบเท่าประเทศอื่นในระดับนานาชาติ และรู ปปั้ นของท่านทาจากทองสัมฤทธิ์ ในท่านัง่ ใบหน้ายิม้
แย้ม ซึ่ งจะมีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา ท่านจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการหน้ารู ปปั้ นท่านนายพล
เจียงไคเช็ค ซึ่ งจะมีข้ ึนทุก 1 ชัว่ โมงบนชั้น 4 ของอนุ สรณ์ แห่ งนี้ จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซื่ อหลิน ตลาด
ยามค่าคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง อาหาร หรื อสิ นค้าที่ระลึก เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลา
ในการช้ อปปิ้ งอันมีค่าของทุกท่ าน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านสู่ ที่พกั ที่โรงแรม BALEN HOTEL หรื อเทียบเท่า

ั ปะรด –ตึกไทเป 101- เครือ
วันทีส
่ าม
ไทเป – ร ้านพายสป
่ งสาอาง – ตลาดปลาไทเป –
ั ซอ
ื่ - ชอปปิ
้
วัดหลงซน
้ งตลาดซเี หมินติง

เช้า

รั บ ประทานอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารโรงแรม จากนั้นน าทุ กท่ านแวะเยี่ยมชิ ม ขนมพาย
สั บปะรด ซึ่ งพายสับปะรดเป็ นขนมประจาชาติชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็ น
ที่รู้จกั ไปทัว่ โลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยงั มีและยังมีขนม
อีกมากมายให้ท่านได้เลื อกซื้ อ เลือกชิ ม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็ นหนึ่งใน
แลนด์มาร์ กหลักของเมืองไทเป(ไม่ รวมค่ าขึ้นตึก ชมวิวชั้ น 89 ท่ านใดต้ องการขึ้นชมวิว
กรุ ณาติดต่ อไกด์ ทดี่ ูแลคณะของท่ าน ค่ าขึน้ ประมาณ 600 NTD)เป็ นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน
และสู งเป็ นอันดับที่ 2 ของโลก จึกไทเปมีท้ งั หมด 101 ชั้นตามชื่ อ และชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น

โดยชั้น 1-5 จะเป็ นส่ วนของห้างสรรพสิ นค้าที่ ข ายของแบรนด์เนม ร้ านค้า ร้ านอาหารต่างๆ ภายในตัว
อาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่กนั การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นทาทุกท่านสู่ ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET) เป็ นตลาดติดแอร์ ภารกิจที่ตอ้ งทาเมื่อมาตลาด
แห่งนี้ คือ การมาทานซู ชิที่ร้านภายในตลาดติดแอร์ แห่ งนี้ และยังมีโซนอาหารสด ไว้บริ การอีกด้วย เป็ นตลาด
ที่ อาหารทะเลสดที่ สุดในไทเปอี กด้วย จากนั้นนาท่านต่อไปยัง วัดหลงซั น ซื่ อ หรื อวัดเขามังกร เป็ นวัดที่
เก่ าแก่ ที่ สุ ดในไทเป ในช่ วงสงครามโลกครั้ งที่ 2 วัดหลงซันซื่ อถู ก ทิ้ งระเบิ ดจนพระอุ โบสถได้รับ ความ
เสี ยหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า พระโพธิ สัตว์กวนอิ ม นั้นกลับไม่ได้รับความเสี ยหายเลย ท าให้ผูค้ นเลี่ ยมใส
ศรัทธา พากันมากราบไหว้ หลังจากนั้นนาท่านอัพเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวันจากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ให้ท่านได้ ช้ อปปิ้ งย่านซีเหมินติงหรื อสยามสแควร์ ไต้ หวัน เป็ นย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของ
วัยรุ่ น ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจุกุแห่งไทเป เป็ นแหล่งกาเนิดแฟชัน่ ของวัยรุ่ นหนุ่มสาวชาว
ไต้หวัน ท่านสามารถเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าแฟชัน่ แบรนด์เนมที่ได้รับความนิ ยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger,
Nike, Puma เป็ นต้นเพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลินอย่ างเต็มอิม่ จุใจอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

กลางวัน
บ่าย

วันทีส
่ ี่ สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

เช้า
10.55 น.
14.20 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
นาคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL399
(ไม่ มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ องบิน)
ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ...กรณีทไี่ ต ้หวันยกเว ้นค่าวีซา่ ให ้นัน
้ ทางไต ้หวันสงวนสิทธิเ์ ฉพาะกรณีเป็ นวีซา่ นักท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
เพราะฉะนัน
้ ลูกค ้าต ้องใช ้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านัน
้ ....หากใช ้พาสปอร์ตข ้าราชการต ้องดาเนินการยืน
่
วีซา่ ตามปกติ และ พาสปอร์ตต ้องมีอายุเหลือไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางนะคะ

อ ัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กมีเตียง

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กไม่มเี ตียง

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

1-4 เมษายน 2561

11,111

11,111

11,111

3,000

8-11 เมษายน 2561

11,111

11,111

11,111

3,000

17-20 เมษายน 2561

11,111

11,111

11,111

3,000

22-25 เมษายน 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

6-9 พฤษภาคม 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

13-16 พฤษภาคม 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

18-21 พฤษภาคม 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

20-23 พฤษภาคม 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

1-4 มิถน
ุ ายน 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

3-6 มิถน
ุ ายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

8-11 มิถน
ุ ายน 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

10-13 มิถน
ุ ายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

17-20 มิถน
ุ ายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

24-27 มิถน
ุ ายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

1-4 กรกฎาคม 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

8-11 กรกฎาคม 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

15-18 กรกฎาคม 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

22-25 กรกฎาคม 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

5-8 สงิ หาคม 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

2-5 ก ันยายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

9-12 ก ันยายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

16-19 ก ันยายน 2561

9,555

9,555

9,555

3,000

23-26 ก ันยายน 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

30 ก ันยายน-3 ตุลาคม 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

7-10 ตุลาคม 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

15-18 ตุลาคม 2561

9,999

9,999

9,999

3,000

23-26 ตุลาคม 2561

11,111

11,111

11,111

3,000

*ค่าบริการข้างต้นร ับเฉพาะน ักท่องเทีย
่ วชาวไทยเท่านนและย
ั้
ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่
1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ทีส
่ นามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*
ในสว่ นของห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

อ ัตราค่าบริการนีร้ วม





ค่าตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ พร ้อมคณะ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีม
่ ี
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย
่ วตามรายการ

 ค่าทีพ
่ ักตามทีร่ ะบุในรายการ พักห ้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือ
้ ทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์)

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ งั่ เพิม
่ นอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน ้าทัวร์กอ
่ นการใช ้บริการ)
ค่า ทิป คนข บ
ั รถ และม ค
ั คุ เ ทศก์ท อ
้ งถิน
่ ท่า นละ 1,500 บาท /ตลอดการเดิน ทาง/ต่อ ท่า น ช าระที่
สนามบินดอนเมืองในว ันเดินทาง ในสว่ นของห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซา่ กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซา่

เงือ
่ นไขการให้บริการ
1..ในการจองกรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน พร ้อมหน ้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากได ้รับใบแจ ้งหนี้ เนือ
่ งจากราคา
นี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋ ว เครื่อ งบิน การัน ตีก ารจ่า ยเงินล่ วงหนา้ เต็ ม 100% ซึง่ เมือ
่ จองและจ่า ยมัด จ าแล ้ว ถ ้าผู ้จอง
้ และในกรณี ท ี่อ อกตั๋ วเครือ
ยกเลิก จะไม่ม ีก ารคืนค่ ามั ด จ าใดๆ ทั ง้ สิน
่ งบินไปแล ้วหากมีก ารยกเลิก หรือขอเลือ
่ น
เดินทางผูจ
้ องจะไม่สามารถทาเรือ
่ งขอคืนค่าตว๋ ั หรือขอคืนค่าท ัวร์ทงหมดหรื
ั้
อบางสว่ นได้
่ ตั๋วเครือ
( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) เนือ
่ งจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชัน
่ งบินการันตีการจ่ายเงิน
้ และในกรณี ท ี่
ล่วงหน ้าเต็ ม 100% ซึง่ เมือ
่ จองและจ่ายมัดจาแล ้ว ถ ้าผู ้จองยกเลิกจะไม่มก
ี ารคืนค่ามัดจาใดๆ ทัง้ สิน
ออกตั๋วเครือ
่ งบินไปแล ้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลือ
่ นเดินทางผู ้จองจะไม่สามารถทาเรือ
่ งขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่า
ทัวร์ทงั ้ หมดหรือบางส่วนได ้ เว ้นแต่
1.1ผู ้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู ้เดินทางใหม่มาแทนได ้ทันก่อนออกตั๋วเครือ
่ งบิน
้ ถ ้ายังไม่มก
บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
ี ารยืน
่ วีซา่ หรือมีการเสียค่าใช ้จ่ายอืน
่ ใด
1.2ผู ้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู ้เดินทางใหม่มาแทนได ้ทันก่อนออกตั๋วเครือ
่ งบิน
แต่มก
ี ารยืน
่ วีซา่ ไปแล ้วหรือมีคา่ ใช ้จ่ายอืน
่ ใด บริษัทฯ จะหักค่าใช ้จ่ายเฉพาะเท่าทีจ
่ า่ ยไป
ล่วงหน ้าตามจริงเท่านัน
้
1.3ผู ้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครือ
่ งบินได ้ออกไปแล ้ว แต่สามารถหาผู ้เดินทางใหม่มาแทนได ้
่ ตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ
ในวันเดิม ผู ้ยกเลิกต ้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย
่ นชือ
้ เพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช ้จ่ายอืน
+ ส่วนต่างของภาษี น้ ามันเชือ
่ ๆ เฉพาะเท่าทีไ่ ด ้จ่ายไป
ล่วงหน ้าตามจริงเช่น ค่าวีซา่ เป็ นต ้น
2.เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร ้อม
้
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
3.กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ ทีก
่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือเข ้า
้
ประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
4.การยกเลิก
4.1ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน
้ ไป ยึดเงินในส่วนมัดจา
4.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง น ้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.3ยกเลิกการเดินทางน ้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมด
ั จากับสายการบิน หรือกรุ๊ปทีม
่ ี
การการันตีคา่ มัดจาทีพ
่ ัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และ
ไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ทัง้ หมดเนือ
่ งจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเทีย
่ วบินนัน
้ ๆ

หมายเหตุ
1. จานวนผู ้เดินทางขัน
้ ต่าผู ้ใหญ่ 30 ท่านขึน
้ ไป เทีย
่ วบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม
ิ ธิท
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
2. บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย
3. รายการท่องเทีย
่ ว โรงแรมทีพ
่ ัก สามารถเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต ้ฝุ่ น
ปฏิวัตแ
ิ ละอืน
่ ๆทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรงหรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร ้าย, การสูญหาย, ความล่าช ้า หรือจากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
้ หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัด
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทท
ี่ า่ นถูกปฏิเสธ การเข ้าหรือออกเมืองจากเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้า
เมือง หรือเจ ้าหน ้าทีก
่ รมแรงงานทัง้ จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุในโปรแกรมได ้ อันเนือ
่ งมาจากธรรมชาติ ความล่าช ้า และ
้ แต่ทงั ้ นีท
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน
้ างบริษัทฯจะจัดหารายการ
เทีย
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก
์ ารจัดหานีโ้ ดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
7. ราคานีค
้ ด
ิ ตามราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปั จจุบน
ั หากราคาตั๋วเครือ
่ งบินปรับสูงขึน
้ บริษัทฯ สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะ
ปรับราคาตั๋วเครือ
่ งบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต ้องมีอายุเหลือการใช ้งานไม่น ้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู ้มีจด
ุ ประสงค์
เดินทางเพือ
่ ท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
้ หากท่านใช ้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
่ วบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ
้ เพราะค่าใช ้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได ้ชาระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล ้ว
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
อุบต
ั เิ หตุทเี่ กิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย
่ วเอง
11.เนือ
่ งจากตั๋วเครือ
่ งบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ เมือ
่ ออกตั๋วไปแล ้วในกรณีทท
ี่ า่ นไม่ส ามารถเดินทางพร ้อม
คณะไม่วา่ ด ้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครือ
่ งบินไม่สามารถนามาเลือ
่ นวันหรือคืนเงินได ้
12.เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับ
ในเงือ
่ นไขข ้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้แล ้วทัง้ หมด
13.ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้
้
มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
14.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี านาจในการให ้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว ้น แต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน
้

ข ้อควรระวัง
-กรณีถอ
ื หนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรือ
่ งการยืน
่ วีซา่ เข ้าประเทศไต ้หวัน กับเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ครัง้
้ ทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เทีย
-กรณีลก
ู ค ้าทีต
่ ้องเดินทางด ้วยเทีย
่ วบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซือ
่ วบิน
้
หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสินใจซือตั๋วเครือ
่ งบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผู ้มีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านัน
้ ค่าทัวร์ทช
ี่ าระกับผู ้จัด เป็ นการชาระขาดก่อนเดินทางและผู ้จัดได ้ชาระ
ต่อให ้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ ทีย
่ วต่างๆ แบบชาระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกันฉะนัน
้ หากท่านไม่ได ้ร่วม
เดินทางหรือใช ้บริการตามรายการไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใด หรือได ้รับการปฎิเสธเข ้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไต ้หวัน ทางผู ้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานาพาสปอร์ตติดต ัวมาในว ันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตา
่
้ ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตา
กว่า 6 เดือน หรือ 180 ว ัน ขึน
่ 6 หน้า
หมายเหตุ : สาหร ับผูเ้ ดินทางทีอ
่ ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้บต
ุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ั ันธ์สน
ิ ค้า
หมายเหตุ: ตามนโยบายของร ัฐบาลไต้หว ันร่วมก ับการท่องเทีย
่ ว กาหนดให้มก
ี ารประชาสมพ
้ เมืองให้น ักท่องเทีย
พืน
่ วทว่ ั ไปได้รจ
ู ้ ักในนามของร้านร ัฐบาล ซงึ่ จาเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมท ัวร์ดว้ ย
เนือ
่ งจากมีผลก ับราคาท ัวร์ จึงเรียนให้ก ับน ักท่องเทีย
่ วทุกท่านทราบว่า ร้านร ัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้อง
ิ้
้ อยูก
รบกวนทุกท่านแวะชม การบริโภคขึน
่ ับความพอใจของลูกค้าเป็นหล ัก ไม่มก
ี ารบ ังค ับใดๆ ทงส
ั้ น
และถ้าหากลูกค้าไม่มค
ี วามประสงค์จะเข้าร้านของทางร ัฐบาลไต้หว ัน หรือหากท่านต้องการแยกต ัว
้ า
ิ ธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใชจ
ออกจากคณะ ณ ว ันทีม
่ ก
ี ารลงร้านร ัฐบาล ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ ยที่
ี ดงเลือดหมู]
้ จากท่านเป็นจานวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน***สาหร ับพาสปอร์ตไทย [เล่มสแ
เกิดขึน
่ ทางบริษ ัทขอเก็บค่าวีซา
่ ทีเ่ กิดขึน
้ ตามจริง และทางบริษ ัทฯ
หากมีประกาศจากทางร ัฐบาลบ ังค ับใชว้ ซ
ี า
้ า
ิ ธิ์ เก็บค่าใชจ
ขอสงวนสท
่ ยทงหมด***
ั้

