TAIWAN FIRST STEP
ล่องเรือทะเลสาบส ุริยนั จันทรา 4 วัน 2 คืน

☛ ล่องเรือทะเลสาบส ุริยน
ั

จันทรา !! – วัดพระถังซัมจัง๋ – วัดเหวินอ ู่

☛ อ ุทยานเหย่หลิว -หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
☛ ช้อปป้ ิ งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
☛ บินตรงสูไ่ ทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้าหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

วันแรก

กร ุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พกั

📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสนามบิ นดอนเมือง ประต ู 7 อาคารผูโ้ ดยสารขา
ออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการ
เช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
23.30 น. สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
19.30 น. ✈ออกเดิ
ทางสู
่ ไต้เจ้หาหน้
วัน าโดยสายการบิ
น Thai
Airานวยความสะดวกในการเช็
เที่ยวบินที่ SL394
Thai LionนAir
โดยมี
ที่ ข องบริ ษ ทั ฯคอยต้
อนรัLion
บ และอ
คเอกสารและ
อนการเดินทาง อ่ ง ใช้เวลาบิน 4 ชัว่ โมงโดยประมาณ)
(ไม่สัมมภาระก่
ีบริการอาหารบนเครื
16.30 น.

00.15 น.

ถึ ง ท่ า อากาศยานนานาชาติ เถาหยวน ไต้ห วัน หลังผ่านพิ ธี การตรวจคนเข้าเมื อ งและศุล กากร
เรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
(เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าไทย 1 ชัว่ โมง)

พักที่

โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

เถาหยวน - ทะเลสาบส ุริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจัง๋ – วัดเหวินอ ู่ – ร้านใบชา – ช๊อปป้ ิ ง
ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสรุ ิยนั จัน ทราหรือ ซัน มูน เลค (Sun Moon Lake) เป็ นทะเลสาบนา้ จื ด
23.30 น. ธรรมชาติ
สมาชิกทุทกท่ี่ ใหญ่
านพร้ที่ สอมกั
ดุ ของเกาะไต้
น ณ ท่ าอากาศยานสนามบิ
หวัน ตั้งอยู่กลางภู
นดอนเมื
เขาในเมื
อง ประตู
อ งมณฑลหนานโถว
7 อาคารผู้โดยสารขาออก
(Nantou
สายการบิ
City) พืน้ นที่
ตอนกลางของเกาะ
ว่า กวง
หวา เต่อานรั
ซึ่งบเป็และอ
นเกาะที
่เล็ก
Thai Lion Air โดยมีมีเเจ้กาะที
าหน้่ามทีีช่ ขื่อองบริ
ษ ทั ฯคอยต้
านวยความสะดวกในการเช็
คเอกสารและ
ตัง้ อยู่กลางทะเลสาบ ด้านทิศเหนือของทะเลสาบมีรปู ทรงคล้ายพระ
สัมภาระก่อนการเดินทาง
อาทิ ต ย์ ส่ว นด้านทิ ศ ใต้นั้น มี รปู ทรงคล้า ยพระจัน ทร์เสี้ ย ว จึ งถูก
ขนานนามว่า ทะเลสาบส ุริยนั จันทรา มีชื่อเสียงด้านความสวยงาม
จนได้รั บ การขนานนามว่ า เป็ น “สวิ ส เซอร์แ ลนด์แ ห่ ง ไต้ห วัน ”

จุด เด่ น คื อ มี พื้ น น ้าสี ฟ้ าอมเขีย วส่อ งประกายพร้อ มฉากหลังเป็ นภูเขาสูง อุด มไปด้ว ยพื้ น ที่ ป่ าที่ อ ดุ ม
สมบูรณ์และภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ ปี
จากนัน้ นาท่านสักการะอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจัง๋ ตัง้ อยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยัน
จันทรา ซึ่ งแต่เดิม อัฐิของพระถังซัมจัง๋ ได้ถกู ญี ปุ่นยึดครองไปตัง่ แต่สมัยสงครามระหว่างญี่ ปุ่ นกับจีน
ปั จจุบันได้มีการตกลงให้แบ่ งส่วนหนึ่งไว้ที่ญี่ปุ่ นเพื่ อให้คนญี่ ปุ่ นได้รจู้ ักพระถังซัมจัง๋ บ้างและอีกส่วนนึ
งนากลับมาไว้ที่ไต้หวัน
เที่ยง

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ วัดเหวินอ ู่ หรือวัดกวนอ ู ตัง้ อยู่ดา้ นเหนือของทะเลสาป
สุริ ยั น จั น ทรา เป็ นวั ด ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องชาวไต้ห วั น ภายในจะเป็ นที่
ประดิษฐานรูปปั้ นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพกวน
อู ซึ่งเป็ นเทพเจ้าที่มีอปุ นิสัยเป็ นรักษาคาพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม
ชาวจีนและชาวไต้หวันจึงนับถือเป็ นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เชื่อกัน
ว่าบารมีของท่านสามารถ ขจัดภูตผีปีศาจ แคล้วคลาดจากอันตราย
เเละช่ ว ยหนุน ให้กิ จ การเจริ ญ รุ่ง เรื อ ง ลั ก ษณะของวั ด มี ค วาม
คล้ายคลึงกับ พระราชวังต้องห้ามกูก้ งของเมืองปั กกิ่งทั้งรูป แบบ
วิหารและสีสัน โดยมีตวั วิหารใหญ่แบ่งออกเป็ นสามชั้นและมีวิหาร
เล็กโอบล้อมอยู่ดา้ นข้าง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตงั้ อยู่หน้าวัด
ซึ่งมีมลู ค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
นาทุกท่านแวะชิมชาอู่หลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สดุ ของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลาย
ไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็ นพันเมตรจากระดับนา้ ทะเล และเป็ นของฝากที่คนไทยนิยม
ซื้อกลับเป็ นของฝากชนิดหนึ่ง ก่อนจะนาท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เป็ นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็ นเมืองที่
สะอาดเรียบร้อยที่สดุ ในไต้หวันจะเป็ นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของ
เกาะจึงทาให้เมืองนีม้ ีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
จากนัน้ นาท่าน ช๊อปป้ ิ งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ตเป็ นตลาดที่มีมานานกว่ า 100 ปี
เป็ นตลาดกลางคืนที่คึกคักมีทั้งวัยรุ่นไต้หวันและนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังไหลเข้ามา มีสินค้าสาหรับทุก
เพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้มหาลัยฝ่ งเจี่ ย เป็ นตลาดคนเดินที่จาหน่ายสินค้าครบ
ครันทั้งเสื้อผ้า เครื่องสาอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มกุ ไก่
ทอดDevil กุนเชียง สเต็กเนือ้ และเต้าหูเ้ หม็น รวมไปถึงรองเท้าแบรน์ดงั เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การช๊อปป้ ิ ง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่

 โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม

เช้า

เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อ ุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บา้ นโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม
– อนสุ รณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปป้ ิ งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาท่านเดินสู่ กร ุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือ แม้จะเป็ นเมืองเล็กแต่เป็ นเมือง
23.30 น. ที่เสมาชิ
านพร้นศู
อมกั
ท่ าอากาศยานสนามบิ
นดอนเมือง ประตู
7 อาคารผู
้ โดยสารขาออก
สายการบิ
จริญทีก่ทุสดกุ ท่และเป็
นย์นกณลางทางเศรษฐกิ
จ การปกครอง
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
และการท่
องเทีน่ยว
น าทุ
า นแวะชิ
ม ขนมพายสั
ปะรด
เค้ก พายสั
เป็ นขนมชื่อ ดังประจ าชาติคขเอกสารและ
องไต้ห วั น ที่ มี
Thaiก ท่Lion
Air โดยมี
เจ้าหน้าที่ ขปองบริ
ษ ทั ฯคอยต้
อนรับบปะรด
และอานวยความสะดวกในการเช็
เอกลั
ษณ์เฉพาะตั
รสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สบั ปะรดเยอะ นอกจากนีย้ ังมีขนมอื่นๆ
สัมกภาระก่
อนการเดิว นมีทาง
อีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทกุ ท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็ นของฝากกลับบ้าน
จากนัน้

นาท่านเดินทางสู่ อ ุทยานแห่งชาติ เหย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มี
ลักษณะพื้ นที่เป็ นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนา้ ทะเลและลมทะเล ทาให้เกิดโขดหินงอกเป็ น
รูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตืน่ ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก

เที่ยง

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ซีฟ้ ดู
จากนัน้ ทาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็ นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะ
เป็ นเหมืองแร่ทองคามากก่อน จึงทาให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกนั มากมายจนในที่สดุ จานวนแร่ธาตุ
ต่างๆก็ลดลง คนก็เลยย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้แต่ความเป็ นอยู่แบบดัง่ เดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศที่นี่จะ
เป็ นบ้านเรือนแบบเก่า ๆ มีโรงนา้ ชาแบบโบราณ เต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทาง ต่อมาได้มีภาพยนตร์
Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away มาถ่ายทาที่นี้จึงทาให้หมูบ่ า้ นโบราณแห่งนี้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง

นาท่านแวะชม ศนู ย์เจอร์เมเนียม เป็ นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้ง
แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย
รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็ นเครื่องประดับลา้ ค่าของ
คนไต้หวันมาตัง้ แต่ในอดีต

จากนัน้

นาท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็ นสถานที่หลักที่ตอ้ งมาของเมืองไทเป
และยังเป็ นสัญลักษณ์ของไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตัง้ แต่
ปี 1976 เพื่อเป็ นการราลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค
ผูพ้ ัฒ นาความเจริ ญ ให้กับ ไต้ห วั น ให้เที ย บเท่ า ระดับ นานาชาติ โดยตัว
อาคารมีสีขาว4ด้าน และมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมตามสถาปั ตยกรรมการ
สร้างแบบจีน ตัง้ สง่าอยู่ตรงกลางของจตุรสั เสรีภาพ และด้านหน้ามีบันไดจานวน 89 ขัน้ เท่ากับอายุของ
ท่านประธานาธิบดี และภายในจะมีรปู ปั้ นสาริดของท่านในท่านัง่ ขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้2 นาย
นอกจากนั้นยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของ
ท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ตา่ งๆไว้จดั แสดงอีกด้วย
นาท่ าน ช้อ ปป้ ิ งตลาดซี เหมิ น ติ ง เป็ นแหล่งช้อ ปปิ้ งยิ ด ฮิ ตของวัย รุ่น
ไต้หวัน หากเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนบริเวณสยามนัน้ เอง ซึ่งเป็ นศูนย์
รวมแฟชัน่ ต่าง ๆ ที่เป็ นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาวไต้หวันมา
รวมกั น ไว้ที่ นี่ และนอกจากจะเต็ ม ไปด้ว ยร้า นเสื้ อ ผ้า เครื่ อ งประดั บ
เครื่องสาอางค์ สารพัดแฟชัน่ แล้ว ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร
ชื่อดังต่างๆ ทัง้ อาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ เพื่อให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
จนได้เวลาอัน สมควร น าท่ า นเดิ น ทางสู่ส นามบิ น เถาหยวน เพื่ อ

วันที่สี่

สนามบินเถาหยวน – กร ุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
เดินทางกลับ

01.25 น. ✈นาคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กร ุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL395
23.30 น. (ไม่สมาชิ
กทุกท่านพร้อมกั
น ณ่มบริ
ท่ าอากาศยานสนามบิ
มีอาหารและเครื
อ่ งดื
การบนเครือ่ งบินน)ดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
Thai Lion Air โดยมี เจ้าหน้าที่ ข องบริ ษ ทั ฯคอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็ คเอกสารและ
04.25 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
สัมภาระก่อนการเดินทาง
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

หมายเหต ุ...กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้นนั้ ทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยว
เพราะฉะนัน้ ล ูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้อง
ดาเนินการยืน่ วีซ่า (มีค่าใช้จ่าย)

กาหนดวันเดินทาง
13 - 16 ก.พ. 62
14 - 17 ก.พ. 62
17 - 20 ก.พ. 62
20 - 23 ก.พ. 62
21 - 24 ก.พ. 62
24 - 27 ก.พ. 62
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 62
03 - 06 มี.ค. 62
06 - 09 มี.ค. 62
10 - 13 มี.ค. 62
13 - 16 มี.ค. 62
17 - 20 มี.ค. 62
20 - 23 มี.ค. 62
24 - 27 มี.ค. 62
27 - 30 มี.ค. 62
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 62
02 - 05 เม.ย. 62
06 - 09 เม.ย. 62
11 - 14 เม.ย. 62
12 - 15 เม.ย. 62
13 - 16 เม.ย. 62
14 - 17 เม.ย. 62
23 - 26 เม.ย. 62

อัตราค่าบริการ
(พักห้อง 2-3 ท่าน)
ผูใ้ หญ่
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
15,999
15,999
16,666
17,777
16,666
11,777

เด็ก อาย ุ 2 ปีขึ้นไป
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
15,999
15,999
16,666
17,777
16,666
11,777

พักเดี่ยวเพิ่ม
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ กรณีต่างชาติชาระเพิ่ม 3,000 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
ชาระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บงั คับ**
ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินบิ าร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์กอ่ นการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคเุ ทศก์ทอ้ งถิ่ น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชาระที่
สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บงั คับ**
ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองกร ุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทาการจอง
2. หากล ูกค้าทาจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปชาระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจอง
เกิน 20 ท่าน แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษทั ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ให้ชาระเพิ่มตามเงื่อนไขของ
บริษทั
การยกเลิก
1. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครือ่ งบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและ
ชาระเงินค่าทัวร์แล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ สิ้น

ในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้วหากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอ
คืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ทงั้ หมดหรือบางส่วนได้ ( ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยดุ ราชการ )
เว้นแต่
1.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน บริษทั ฯ
จะไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
1.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครือ่ งบิน แต่มีการ
ยืน่ วีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านัน้
1.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวัน
เดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่าง
ของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง และบริษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น
ค่าวีซ่า เป็นต้น
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กร ุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ
ที่ระบ ุในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
หมายเหต ุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ต่ าผูใ้ หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ ยวบิ น , ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
2. บริษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหต ุส ุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ
4. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหต ุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พาย ุไต้ฝ่ นุ ปฏิวตั ิ
และอื่ น ๆที่ อ ยู่น อกเหนื อ การควบค มุ ของทางบริษัท ฯหรือ ค่ า ใช้จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ที่ เกิ ด ขึ้ น ทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถ ูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอ ุบัติเหต ุต่างๆ
5. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด
หยดุ งาน, การก่อจลาจล หรือกรณี ที่ท่านถกู ปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้า
เมื อ ง หรือเจ้า หน้าที่ ก รมแรงงานทั้งจากไทย และต่ า งประเทศซึ่ งอยู่น อกเหนื อความรับผิ ดชอบของ
บริษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบ ุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทงั้ นี้ทางบริษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบิ นในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบิ นปรับสูงขึ้น บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะ
ปรับราคาตัว๋ เครือ่ งบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายเุ หลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจดุ ประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบาง
รายการ, ไม่ ท านอาหารบางมื้ อ เพราะค่ า ใช้จ่ า ยท กุ อย่า ง ทางบริษัท ฯได้ช าระค่ า ใช้จ่ า ยให้ตัว แทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัท ฯจะไม่ ร บั ผิ ด ชอบใดๆ ทั้ง สิ้ น หากเกิ ด สิ่ง ของสูญ หายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิ ด
อ ุบัติเหต ุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครือ่ งบินเป็นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะ
ไม่ว่าด้วยเหต ุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครือ่ งบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบ ุไว้แล้วทัง้ หมด
13. ในกรณี ที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณ
ุ าติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัท ฯ ก่อนทกุ ครัง้
มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
14. มัคคเุ ทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษทั กากับเท่านัน้
ข้อควรระวัง
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กร ุณาเช็คเรือ่ งการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ท ุกครัง้
-กรณีล ูกค้าที่ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวัน
เวลา เที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อตัว๋ เครือ่ งบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถ ุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวร์ที่ชาระกับผูจ้ ดั เป็นการชาระขาดก่อนเดินทาง
และผูจ้ ดั ได้ชาระต่อให้กบั ทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชาระขาดก่อนออกเดินทาง
เช่นกัน ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหต ุใด หรือได้รบั การปฎิ
เสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิในการ
คืนเงินท ุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กร ุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอาย ุไม่ต่ากว่า 6
เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
หมายเหต ุ : สาหรับผูเ้ ดินทางที่อาย ุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้
บ ุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤด ูกาล **

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รจ้ ู กั ในนามของร้านรัฐบาล ซึ่งจาเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย
เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวท ุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลท ุกร้านจาเป็นต้อง
รบกวนท ุกท่านแวะชม การบริโภคขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของล ูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้นและถ้า
หากล ูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ
ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจานวน
เงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน
***สาหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษทั ขอเก็บ
ค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ***

