พักโรงแรมระดับมาตราฐาน 3 ดาว
รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว
สายการบิน EVA น้าหนักกระเป๋าท่านละ 30 กิโลกรัม ช้อปป้ ิ งอย่างจุใจ
พิเศษที่ 1 พ ักย่านซเี หมินติง 1 คืน , พ ักอาบนา้ แร่ธรรมชาติ 1 คืน
ี ๊ ด+สล
พิเศษที่ 2 เมนู ปลาประธานาธิบดี พระกระโดดกาแพง ซฟ
ู
ัดกุง้ ม ังกร

วันแรก
09.30 น.
11.30 น.
16.45 น.
เย็น

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

เชียงใหม่ - เถาหยวน (ไต้หวัน) – อาบนา้ แร่ ธรรมชาติ
คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ EVA AIR
เหิ รฟ้าสู่ ไทเป โดยสายการบิน EVA AIR เทีย่ วบินที่ BR258
เดินทางถึงสนามบินถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน กรุ งไทเป (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คณะท่านเจอไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารซีฟู๊ด + สลัดกุ้งมังกร
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ ัก THE LOFT SAESIDE HOTEL (HOT SPRING) หรื อเทียบเท่า
** ให้ ท่านอิสระแช่ นา้ แร่ ภายในห้ องพักตาม อัธยาศัย เพื่อสุ ขภาพทีแ่ ข็งแรง และผิวพรรณทีด่ ี **
อุทยานแห่ งชาติเย่ หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น - ตลาดปลาไทเป – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ย ไนท์ มาร์ เก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย่ หลิว อุทยานแห่ งนี้ต้ งั อยูท่ างส่ วนเหนือสุ ดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นแหลม
ยืน่ ไปในทะเล การเซาะกร่ อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทาให้เกิดโขดหิ นงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยกษัตริ ย ์ กวงสวี้ แห่ ง
ราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ ธาตุต่างๆ ทาให้จานวนแร่ ลดลงอย่างน่าใจ
หาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีการใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทา
ภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยว
จานวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยเฉพาะหิ นรู ปพระเศียรราชินี ซึ่งมี
ชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก (หมายเหตุ : การเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่ นหากตรงกับวันเสาร์ และวันอาทิตย์จะต้องเปลีย่ นเป็ น
รถเมล์แบบท้องถิ่น ท่านจะได้ สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็ นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน หรื ออีก
ชื่อที่เรี ยกกันมาอย่างคุน้ หู ว่า Addiction Aquatic Development หรื อเรี ยกย่อๆ ว่าตลาด ADD สถานที่แลนด์มาร์ กอีกหนึ่ง
แห่ งของไต้หวัน เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการหลังจากการปรับปรุ งพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปนขนาด
ุ่
ใหญ่อาณาจักรแห่ งอาหารสดใหม่ท้งั ของทะเล, ผัก, ผลไม้และขนมต่างๆ ที่จดั ให้บริ การเป็ นโซนของแต่ละประเภท
อาหารจานวนมากมายภายใต้หลังคาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุ งสุ ก
ได้ตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะทาให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปได้เลย
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองไทจง เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 3 ของไต้หวัน ตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกของไต้หวัน
ปัจจุบนั เมืองไทจง เป็ นศูนย์วฒั นธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกันก็เป็ นศูนย์วฒั นธรรมทาง
พุทธศาสนาของไต้หวัน ซึ่งจะมีงานที่จดั ขึ้นเป็ นประจาทุกปี คืองานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่ าเจ๋ เมืองไทจง
และนอกจากนี้ เมืองไทจงยังเป็ นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรี ยบร้อย จนได้รับขนานนามว่าเป็ นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) เป็ นหมู่บา้ นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของ
จีนที่ล้ ีภยั มาอยูก่ นั ที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทวั่ ไป โดยภายหลังแทบทั้งหมดได้ถูกทาลายและปรับเปลี่ยน
เป็ นที่อยูอ่ าศัยที่ทนั สมัยเช่นอาคารอพาร์ทเม้นกันไปจนเกือบจะหมดแล้ว ในระหว่างที่ได้เริ่ มมีการรื้ อถอนนั้นได้มีทหาร

เก่าที่ชือว่า Huang Yung-Fu ได้ออกมาวาดลวดลายต่างๆด้วยสี สันสดๆ ตามผนังและกาแพงของหมู่บา้ นที่เกือบจะร้างผูค้ น
มีท้งั ตัวหนังสื อ ตัวการ์ตูน และลวดลายอื่นๆที่ดูเหมือนการวาดของเด็กๆ จนมีนกั ศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาพบเจอ
และบอกต่อๆกันไปจนมีชื่อเสี ยงในระดับประเทศ จึงมีการประกาศจากทางรัฐบาลให้เป็ นพื้นที่อนุรักษ์เอาไว้ ปัจจุบนั จึง
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมือง ที่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเยีย่ มเยือนกันมากมายโดยเฉพาะในวันหยุด

เย็น
วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

วันทีส่ ี่
เช้ า

จากนั้นอิสระให้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายที่ ฟงเจี่ย ไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าและ อาหารให้ท่านได้เลือกช้อป
เลือกชิม เพราะตลาดแห่ งนี้ถือเป็ นตลาดกลางคืนที่ใหม่ที่สุดในไทจง
นาท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร BANANA NEW PARADISE
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม STAY HOTEL TAICHUNG 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
ไทจง – ผู่หลี่ - ล่องเรื อสุ ริยนั จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชา - ไทเป - เค้กไส้ สับปะรด - ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองผูห่ ลี่ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมงครึ่ ง) จากนั้นนาท่านล่องเรื อทะเลสาบสุ ริยนั -จันทรา ซึ่งเป็ น
ทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นเขื่อนที่สาคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่ งบนเหมือนพระอาทิตย์
ครึ่ งล่างเหมือนพระจันทร์ รอบๆ ทะเลสาบแห่ งนี้จะมีจุดสาคัญที่ท่องเที่ยว
นาท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อญั เชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี
นาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่ งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื่อสัตย์
รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัว ที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน
หลังจากนั้นนาท่านแวะชิมชา ขึ้นชื่อของไต้หวัน
จากนั้นนาท่านกลับสู่ ไทเป จากนั้นนาท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้ สับปะรด และขนมอื่นๆอีกมากมาย
ที่ ร้ านขนมเหว่ยเก๋อ
นาท่านรับประทานอาหารเย็น ณ เมนู พระกระโดดกาแพง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม RELITE HOTEL TAIPEI 3 ดาว หรื อเทียบเท่า (ย่านซีเหมินติง)
อิสระช้ อปปิ้ งที่ ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็ นย่านช้อปปิ้ งของวัยรุ่ นที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุ
แห่ งไทเปซึ่งเป็ นแห่ งช้อปปิ้ งของวัยรุ่ นชื่อดังอยูท่ ี่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็ นแหล่งกาเนิ ดของแฟชัน่ ของหนุ่มสาว
ชาวไต้หวันและเป็ นหนึ่งใน landmark สาคัญของเมืองไทเปด้วย ย่านซีเหมินติงเริ่ มขึ้นในยุคที่ไต้หวันอยูภ่ ายใต้อาณานิคม
ของจักรวรรดิญี่ปนุ่ ช่วงปี ค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสิ นค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จนปัจจุ บนั ที่มีร้านค้า
ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขนม ต่างๆมาเปิ ดกันมากมาย มีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชัน่ จาก
ญี่ปนุ่ ให้เดินเล่นไปได้เรื่ อยๆ เพลินๆ
ไทเป – เจอร์ เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่ งชาติก้กู ง - ตลาดซื่อหลิน –
เถาหยวน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมสิ นค้าที่ทาจากเจอร์ เมเนียม มีคุณสมบัติที่ช่วยกระตุน้ ระบบการไหลเวียนเลือด ทาให้ร่างกายกระปรี้ กระเปร่ า
เผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถใส่ เล่นกีฬา ออกกาลังกาย และเป็ นเครื่ องประดับให้คุณได้ทุกโอกาส

จากนั้นพาทุกท่านเยีย่ มชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหิ นอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีต
ประธานาธิบดีเจยงไคเช็คพร้อมถ่ายรู ป กับรู ปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยูใ่ นโถงใหญ่ช้ นั บน ชั้นล่างเป็ นห้องแสดง
นิทรรศการและข้าวของเครื่ องใช้ของอดีตผูน้ า ตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่
ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็ นหอแสดงดนตรี
และโรงละครแห่ งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน

เทีย่ ง

วันทีห่ ้ า
เช้ า
07.25 น.
10.25 น.

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ค่าใช้ จ่ายประมาณ 600 NTD) ตึกที่มีความสู งถึง 508
เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า
900 ตัน ทาหน้าที่กนั การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและลิฟต์ที่มีความเร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วประมาณ
1,008 เมตรต่อนาที
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู TAKAO SHABU SET
จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ พระราชวังแห่ งชาติก้กู ง (National Palace Museum) เป็ นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด
ของเมืองไทเป และไต้หวัน อยูช่ านเมืองตอนบนชิดริ มเนินเขาของไทเป กินอาณาบริ เวณกว้างขวาง มีโซนจัดแสดงหลัก
อยูใ่ นอาคารขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบพระราชวังจีนโบราณโดยมีผนังสี เหลืองและ
หลังคาเซรามิคสีเขียว สู ง 4 ชั้น 1 อาคารและอีกสองโถงจัดนิทรรศการ ซึ่งมีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะ
ต่างๆของชาวจีนอยูม่ ากกว่า 700,000 ชิ้นงาน ทาให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มากที่สุดในโลก
จากนั้นเพลิดเพลินกับการจับจ่ายที่ ตลาดซื่ อหลิน ตลาดยามค่าคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสิ นค้าพื้นเมือง อาหาร
หรื อสิ นค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
** อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดซื่ อหลิน ตามอัธยาศัย **
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม CENTURY HOTEL TAOYUAN 3 ดาว หรื อเทียบเท่า (เถาหยวน)
เถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – สนามบินเชียงใหม่
อาหารเช้ าแบบ SET BOX
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
ออกเดินทางกลับสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน EVA AIR เทีย่ วบินที่ BR257
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”
อัตราค่าบริการ 20 ท่านขึน้ ไป

ผู้ใหญ่ / เด็กอายุ 2 – 11 ปี
พักห้ องละ 2 - 3 ท่าน ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

28 ส.ค. - 1 ก.ย. 2562
11 – 15 ก.ย. 2562
19 -23 ก.ย. 2562
26 – 30 ก.ย. 2562
18,900 บาท
4,000 บาท

กรุณาตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน หรื อ 180
วัน ขึน้ ไปก่ อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่ างต่า 3 หน้ า
หมายเหตุ
ราคาและรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ
ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

** ส าหรั บผู้ เดินทางที่มี อายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดิน ทางกับบิดา มารดา จะต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย **
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด สายการบิน EVA AIR เดินทางไป – กลับพร้ อมคณะ เส้ นทาง เชียงใหม่ - ไทเป – เชียงใหม่
 ค่าภาษีสนามบิน
 ค่าที่พกั โรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถปรับอากาศ นาเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผชู ้ านาญ อานวยความสะดวกตลอดรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 ค่าทิปไกด์ , พนักงานขับรถ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่านา้ หนักกระเป๋าส่ วนต่างทีเ่ กิน 30 กิโลกรัม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
 ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ สินนา้ ใจ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รี ด, ค่าโทรศัพท์
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไต้หวัน สาหรับหนังสื อเดินทางไทย (เล่มข้าราชการ) ต้องยืน่ วีซ่าเข้าไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อท่าน และ
ค่าบริ การยืน่ วีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่า 5-7 วันทาการ (สาหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสี แดงเลือดหมู] หากมีประกาศ
จากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริ ง)
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง หรื อ ราคามีการเปลี่ยนแปลง

การสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
 จองและชาระมัดจาท่ านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากได้ รับการยืนยันการจอง
 ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมด 15 วันทาการก่อนการเดินทาง
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรื อคิดตามจริ ง
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-9 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่า
ทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ
หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษทั ฯขนส่ ง
หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่
มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน /
คน / วัน

11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่ สามารถทากรุ๊ ปได้ อย่างน้ อย 15 ท่าน
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่าง
ที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณีตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื อเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรื อสาย Land บริ การอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่ าผม, กาน้ าร้อน บริ การให้ฟรี
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ู งอายุ มี
โรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

*** ระวังและโปรดทราบ กรุณาอย่านาเอาอาหารประเภทเนื้อสัตว์และสิ่ งของต้องห้ ามเข้ าประเทศไต้หวัน เพื่ อหลีกเลีย่ งการถูกปรับเป็ น
เงินจานวนมาก ขณะนี้ ค่ าปรับการนาเข้ าเนื้อสั ตว์ ครั้งแรกจะถูก ปรับ 2 แสนดอลลาร์ ไต้ หวัน ครั้งที่สอง 1 ล้ านดอลลาร์ ไต้ หวัน หากนาเข้ า
สิ่งของต้ องห้ ามอย่างอื่นอาจถูกยึดหรื อถูกเนรเทศออกจากไต้ หวัน ให้ หัวหน้ าทัวร์ กรุ ณาสอบถามและตรวจสอบลูกทัวร์ อีกครั้งว่า ได้ พกพา
อาหารประเภทเนื้อสั ตว์ และสิ่งของต้ องห้ ามอื่นๆหรื อไม่ หากมีช่วยกรุ ณาทิง้ บนเครื่ อง อย่ านาติดตัวลงจากเครื่ อง ผลิตภัณฑ์ อาหารประเภท
เนื้อ สั ตว์ สาเร็จรู ปหรื อกึ่งสาเร็จ รู ปได้ แก่ เนื้อสั ตว์ สด เนื้อสั ตว์ แห้ ง เนื้อสั ตว์ อบ ลูกชิ้นเนื้อสั ตว์ ซาลาเปาไส้ เนื้อสั ตว์ ขนมไส้ เนื้ อสั ตว์ หรื อ
บะหมี่กึ่งสาเร็จรู ป อาหารกลางวัน คุกกี้ เค้ ก อาหารกระป๋อง น้าจิ้มและเครื่ องปรุ งรสต่ างๆเป็ นต้ น..............ควรระวัง .. บะหมี่กึ่งสาเร็จรู ป
อาหารกระป๋อง นา้ จิม้ และเครื่ องปรุงรส
**หากเกิดค่าเสียหายในส่ วนนี้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง ไม่เกีย่ วกับบริษัททัวร์ และหัวหน้ าทัวร์ ทพี่ าไป ขอบพระคุณอย่างสู ง **

