วันแรก
09.30 น.
11.30 น.
16.45 น.
เย็น

วันทีส/ อง
เช้ า

เทีย/ ง

เย็น
วันทีส/ าม
เช้ า

เทีย/ ง

เชียงใหม่ - เถาหยวน (ไต้ หวัน) – ซีเหมินติง
คณะพร้อมกันทีสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ EVA AIR
เหิ รฟ้ าสู่ ไทเป โดยสายการบิน EVA AIR เทีย/ วบินที/ BR258
เดินทางถึงสนามบินถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน กรุ งไทเป (เวลาท้องถินเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง) หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คณะท่านเจอไกด์ทอ้ งถินและคนขับ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร โต๊ ะจีน TAKAO SHABU SET
จากนั2นนําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรม RIVERVIEW TAIPEI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่ า (ย่ านซีเหมินติง)
อิสระช้ อปปิF งที/ ย่ านซีเหมินติง (Ximending) เป็ นย่านช้อปปิ2 งของวัยรุ่ นทีมีชือเสี ยงมากทีสุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุ
แห่งไทเปซึงเป็ นแห่งช้อปปิ2 งของวัยรุ่ นชือดังอยูท่ ีมหานครโตเกียวประเทศญีปุ่ น เป็ นแหล่งกําเนิดของแฟชันของหนุ่มสาว
ชาวไต้หวันและเป็ นหนึงใน landmark สําคัญของเมืองไทเปด้วย
ย่านซีเหมินติงเริ มขึ2นในยุคทีไต้หวันอยูภ่ ายใต้อาณานิคมของจักรวรรดิญีปุ่ น ช่วงปี ค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสิ นค้า
โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จนปั จจุบนั ทีมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขนม ต่างๆมาเปิ ดกันมากมาย มีสินค้า
หลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชันจากญีปุ่ น ให้เดินเล่นไปได้เรื อยๆ เพลินๆ
ไทเป – ผูหลี/ – ล่ องเรือสุ ริยนั จันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอีF
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั2นนําท่านเดินทางโดยรถโค้ช เดินทางสู่เมืองผูหลี/ เป็ นเมืองทีมีน2 าํ แร่ ผหู ลีซึงมีชือเสี ยงเป็ นอันดับหนึงในไต้หวัน
นําท่านล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยนั -จันทรา ซึงเป็ นทะเลสาบนํ2าจืดทีใหญ่ทีสุดและเป็ นเขือนทีสําคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง
33 กิโลเมตร ครึ งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ งล่างเหมือนพระจันทร์ รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี2จะมีจุดสําคัญทีท่องเทียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ปลาประธานาธิบดี)
นําท่านกราบไหว้สิงศักดิJสิทธิJที วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื2อ เทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซือสัตย์
รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัว ทีตั2งอยูห่ น้าวัด ซึงมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน
จากนั2นเดินทางสู่ เมืองเจียอีF ทีมีอทุ ยานอาลีซนั 1 ในอุทยานแห่งชาติของไต้หวัน
นําท่ านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร STEAK SALAD BAR BUFFET
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL 4 ดาว (เจียอี)F
เมืองเจียอีF – อุทยานอาลีซัน – นั/งรถไฟโบราณชมป่ าสนพันปี – ชิมกาแฟ - ไทจง - ฟงเจีย/ ไนท์ มาร์ เก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั2นนําคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอาลีซัน นําท่านนั/งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และสถานทีท่องเทียวธรรมชาติ
สําคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซนั ซึงเป็ นอุทยานทีมีความสวยงาม และมีชือเสี ยงทีสุดของไต้หวันในฤดูใบไม้ผลิ
ดอกซากุระจะบานสะพรังพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิดและจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4 เท่านั2น นําท่านเดินชม
ดืมดํากับธรรมชาติของป่ าศักดิJสิทธิJอาลีซนั โดยตลอดสองเส้นทางท่านจะได้สมั ผัสกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณ
รู ปร่ างต่างๆ และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึงเป็ นอุทยานทียังมีความสมบูรณ์อยูม่ าก
**สําหรับท่านทีเมารถ แนะนําให้ทานยาแก้เมาในช่วงก่อนขึ2นอุทยานอาลีซนั **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนF เมืองอาลีซัน

นําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองไทจง หลังจากนั2นนําท่านแวะชิมกาแฟ ขึ2นชือของไต้หวัน
จากนั2นนําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองไทจง เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที 3 ของไต้หวัน ตั2งอยูใ่ นภาคตะวันตกของไต้หวัน
ปั จจุบนั เมืองไทจง เป็ นศูนย์วฒั นธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกันก็เป็ นศูนย์วฒั นธรรมทาง
พุทธศาสนาของไต้หวัน ซึงจะมีงานทีจัดขึ2นเป็ นประจําทุกปี คืองานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ2นในวัดเป่ าเจ๋ เมืองไทจง
และนอกจากนี2 เมืองไทจงยังเป็ นเมืองหนึงทีสะอาดเรี ยบร้อย จนได้รับขนานนามว่าเป็ นเมืองทีสะอาดทีสุดในไต้หวัน
เย็น

วันทีส/ ี/
เช้ า

เทีย/ ง

นําท่ านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร CHIEN YEEN SHABU BUFFET
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรม BEACON HOTEL TAICHUNG 4 ดาว หรือเทียบเท่ า (ไทจง)
โรงแรมทีพักในย่าน ฟงเจีย/ ไนท์ มาร์ เก็ต จากนั2นเพลิดเพลินกับการจับจ่ายทีตลาดกลางคืนทีมีสินค้าและ อาหารให้ท่าน
ได้เลือกช้อปเลือกชิม เพราะตลาดแห่งนี2ถือเป็ นตลาดกลางคืนทีใหม่ทีสุดในไทจง
ไทจง - ไทเป – เค้ กไส้ สับปะรด – อุทยานแห่ งชาติเย่ หลิว – หมู่บ้านโบราณจิว/ เฟิ/ น - ตึกไทเป 101 – เจอร์ เมเนียม –
ตลาดซื/อหลิน – เถาหยวน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั2นนําท่านกลับสู่ไทเป จากนั2นนําท่านเลือกซื2อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้ กไส้ สับปะรด และขนมอืนๆอีกมากมาย ที
ร้ านขนมเหว่ ยเก๋ อ
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย่ หลิว อุทยานแห่งนี2ต2 งั อยูท่ างส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื2นทีเป็ นแหลม
ยืนไปในทะเล การเซาะกร่ อนของนั2าทะเลและลมทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่างๆ น่าตืนตาทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารซีฟู๊ด + สลัดกุ้งมังกร
จากนั2นให้ท่านอิสระช้อปปิ2 งหมู่บ้านโบราณจิว/ เฟิ/ น ซึงเป็ นแหล่งเหมืองทองทีมีชือเสี ยงตั2งแต่สมัยกษัตริ ย ์ กวงสวี2 แห่ง
ราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองทีนี การโหมขุดทองและแร่ ธาตุต่างๆ ทําให้จาํ นวนแร่ ลดลงอย่างน่าใจ
หาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ2งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทังมีการใช้จิวเฟิ นเป็ นฉากในการถ่ายทํา
ภาพยนตร์ “เปยซังเฉิ งชือ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาทีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเทียว
จํานวนมากให้เดินทางมาชืนชม จิวเฟิ นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวติ ชีวาอีกครั2ง โดยเฉพาะหิ นรู ปพระเศียรราชินี ซึงมี
ชือเสี ยงโด่งดังไปทัวโลก (หมายเหตุ : การเดินทางไปหมู่บ้านจิว/ เฟิ/ นหากตรงกับวันเสาร์ และวันอาทิตย์ จะต้ องเปลีย/ นเป็ น
รถเมล์แบบท้องถิน/ ท่ านจะได้ สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิน/ และเพิม/ ประสบการณ์ การนัง/ รถเมล์ของไต้ หวัน)
จากนั2นนําท่านเดินทางสู่ ถ่ายรู ปคู่ ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึนF ตึกชมวิวชัFน 89 ค่ าใช้ จ่ายประมาณ 600 NTD) ตึกทีมีความ
สูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ทีนียังมีจุดชมวิวทีสูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่
หนักกว่า 900 ตัน ทําหน้าทีกันการสันสะเทือนเวลาทีเกิดแผ่นดินไหวและลิฟต์ทีมีความเร็ วทีสุดในโลก ด้วยความเร็ ว
ประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที
นําท่านชมสิ นค้าทีทําจาก เจอร์ เมเนียม มีคุณสมบัติทีช่วยกระตุน้ ระบบการไหลเวียนเลือด ทําให้ร่างกายกระปรี2 กระเปร่ า
เผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใส่เล่นกีฬา ออกกําลังกาย และเป็ นเครื องประดับให้คุณได้ทุกโอกาส

เย็น

จากนั2นเพลิดเพลินกับการจับจ่ายที ตลาดซื/อหลิน ตลาดยามคําคืนทีใหญ่ทีสุดในไทเป ให้ท่านซื2อสิ นค้าพื2นเมือง อาหาร
หรื อสิ นค้าทีระลึก อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู เสี/ยวหลงเปา
จากนั2นนําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรม TAO GARDEN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่ า (เถาหยวน)

วันทีห/ ้ า
เช้ า
07.25 น.
10.25 น.

สนามบินเถาหยวน – สนามบินเชียงใหม่
อาหารเช้ าแบบ SET BOX
จากนั2นนําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
ออกเดินทางกลับสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน EVA AIR เทีย/ วบินที/ BR257
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

อัตราค่ าบริการ 20 ท่ านขึนF ไป
26 - 30 ต.ค. 2562
ผู้ใหญ่ / เด็กอายุ 2 – 11 ปี พักห้ องละ 2 - 3 ท่ าน ราคาท่ านละ
23,888 บาท
พักเดี/ยวเพิม/ ท่ านละ
4,500 บาท
กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานําพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ตํ/ากว่ า 6 เดือน หรื อ 180
วัน ขึนF ไปก่ อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่ างตํ/า 3 หน้ า
หมายเหตุ
ราคาและรายการนี2 อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั2งนี2ข2 ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพัก ภูมิอากาศ
ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิJในการเปลียนแปลงโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ

** สํ าหรั บผู้เดินทางที/มี อายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา จะต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย **
อัตรานีรF วม
• ค่าตัวZ เครื องบินชั2นประหยัด สายการบิน EVA AIR เดินทางไป – กลับพร้ อมคณะ เส้ นทาง เชียงใหม่ - ไทเป – เชียงใหม่
• ค่าภาษีสนามบิน
• ค่าทีพักโรงแรม ตามทีระบุในรายการ
• ค่ารถปรับอากาศ นําเทียวตามรายการทีระบุไว้
• ค่าอาหาร ตามทีระบุในรายการ
• ค่าบริ การนําเทียวตามทีระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผชู ้ าํ นาญ อํานวยความสะดวกตลอดรายการ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงือนไขของกรมธรรม์)
• ค่ าทิปไกด์ , พนักงานขับรถ
อัตรานีไF ม่รวม
• ค่ านําF หนักกระเป๋ าส่ วนต่ างทีเ/ กิน 30 กิโลกรัม
• ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม/ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ/ ่ าย 3%
• ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ สินนําF ใจ

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื องดืมทีสังพิเศษ, ค่าซัก อบ รี ด, ค่าโทรศัพท์
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไต้หวัน สําหรับหนังสื อเดินทางไทย (เล่มข้าราชการ) ต้องยืนวีซ่าเข้าไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อท่าน และ
ค่าบริ การยืนวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยืนวีซ่า 5-7 วันทําการ (สําหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสี แดงเลือดหมู] หากมีประกาศ
จากทางรัฐบาลบังคับใช้วซี ่า ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าวีซ่าทีเกิดขึ2นตามจริ ง)
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ2นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง หรื อ ราคามีการเปลียนแปลง
การสํารองทีน/ ั/ง และการชําระเงิน
จองและชําระมัดจําท่ านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากได้ รับการยืนยันการจอง
ส่วนทีเหลือชําระทั2งหมด 15 วันทําการก่อนการเดินทาง
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ2นไป คืนเงินทั2งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ2นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรื อคิดตามจริ ง
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-9 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั2งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้ นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่า
ทัวร์ท2 งั หมดเนืองจากค่าตัวZ เป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนั2นๆ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิJทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น2 ี เมือเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืนๆทีอยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ
หรื อค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ2นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสิ2นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิJและจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การทีท่านได้ชาํ ระไว้แล้ว
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั2งสิ2น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อืนๆ
5. รายการนี2เป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั2งหนึง หลังจากได้สาํ รองทีนังบนเครื อง และโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี2อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี2คิดตามราคาตัวZ เครื องบินในปัจจุบนั หากราคาตัวZ เครื องบินปรับสูงขึ2น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิJทีจะปรับราคาตัวZ เครื องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษทั ฯขนส่ง
หรื อ หน่วยงานทีให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริ การทัวร์อืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั2นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิJในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั2งสิ2นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจ
ของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั2น

9. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่
มีการคืนเงินใดๆทั2งสิ2น แต่ท2 งั นี2ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิJการจัดหานี2โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิJ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั2งสิ2น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ2นจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน /
คน / วัน
11.ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวZ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั2ง มิเช่นนั2นทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั2งสิ2น
12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิfยกเลิกการเดินทางก่ อนล่ วงหน้ า 14 วัน ในกรณีทไี/ ม่ สามารถทํากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 15 ท่ าน
ข้ อมูลเพิม/ เติมเรื/องตัวg เครื/องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ทีสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึงทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการ ออกตัวZ เครื องบินไปแล้ว (กรณี ตวZั REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND
ตามระบบของสายการบินเท่านั2น
ข้ อมูลเพิม/ เติมเรื/องโรงแรมทีพ/ กั
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณี ทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ2นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิJในการปรับเปลียนเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรื อสาย Land บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กานํ2าร้อน บริ การให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มี
โรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท2 งั หมด
*** ระวังและโปรดทราบ กรุณาอย่ านําเอาอาหารประเภทเนือF สัตว์ และสิ/งของต้ องห้ ามเข้ าประเทศไต้ หวัน เพือ/ หลีกเลีย/ งการถูกปรับเป็ น
เงินจํานวนมาก ขณะนีF ค่ าปรับการนําเข้ าเนือF สั ตว์ ครัFงแรกจะถูกปรั บ 2 แสนดอลลาร์ ไต้ หวัน ครัF งที/สอง 1 ล้ านดอลลาร์ ไต้ หวัน หากนําเข้ า
สิ/ งของต้ องห้ ามอย่ างอื/นอาจถูกยึดหรือถูกเนรเทศออกจากไต้ หวัน ให้ หัวหน้ าทัวร์ กรุ ณาสอบถามและตรวจสอบลูกทัวร์ อีกครัFงว่ า ได้ พกพา
อาหารประเภทเนือF สั ตว์ และสิ/ งของต้ องห้ ามอื/นๆหรือไม่ หากมีช่วยกรุ ณาทิงF บนเครื/อง อย่ านําติดตัวลงจากเครื/อง ผลิตภัณฑ์ อาหารประเภท
เนืFอสั ตว์ สําเร็ จรู ปหรื อกึ/งสํ าเร็ จรู ปได้ แก่ เนืFอสั ตว์ สด เนือF สั ตว์ แห้ ง เนือF สั ตว์ อบ ลูกชิFนเนือF สั ตว์ ซาลาเปาไส้ เนืFอสั ตว์ ขนมไส้ เนือF สั ตว์ หรื อ
บะหมี/กึ/งสํ าเร็ จรู ป อาหารกลางวัน คุกกีF เค้ ก อาหารกระป๋ อง นํFาจิมF และเครื/องปรุ งรสต่ างๆเป็ นต้ น..............ควรระวัง .. บะหมี/กึ/งสํ าเร็จรู ป
อาหารกระป๋ อง นําF จิมF และเครื/องปรุงรส
**หากเกิดค่ าเสียหายในส่ วนนีF ลูกค้ าต้ องรับผิดชอบเอง ไม่ เกีย/ วกับบริษัททัวร์ และหัวหน้ าทัวร์ ทพี/ าไป ขอบพระคุณอย่ างสู ง **

