Wow woW! Taiwan 9,999

☛ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อ ุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บา้ นจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101
☛ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ
☛ ช้อปป้ ิ งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
☛ บินตรงสูไ่ ทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้าหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
วันแรก
23.45 น.

วันที่สอง
03.10 น.

กร ุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประต ู 7 อาคารผูโ้ ดยสารขา
ออก สายการบิ น Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกใน
การเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
สนามบินเถาหยวน –อ ุทยานเหย๋หลิ่ว –หมู่บา้ นจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์
ร้านพายสัปปะรด -ซือหลินไนท์มาร์เกต
✈ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL398
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08.00 น.

(ไม่มีบริการอาหารบนเครือ่ ง ใช้เวลาบิน 4 ชัว่ โมงโดยประมาณ)
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน มีกรุงไทเปเป็ นเมืองหลวง หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ (เวลาที่
ไต้หวั นเร็ วกว่ าไทย1 ชัว่ โมง)ประเทศแห่งนี้เป็ นเกาะที่ มีพื้ นที่ เล็ กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่ า
ตัง้ อยู่ห่างจากฝั ่งด้านตะวัน ออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะ
น้อยใหญ่ราว 78 เกาะ

เช้า

บริการอาหารเช้า ด้วยเมนู แซนวิช และ ชานมขึ้นชื่อของไต้หวันที่ไม่ควรพลาด

จากนัน้

นาท่านเดินทางสู่ อ ุทยานแห่งชาติ เหย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วน
เหนือ สุด ของเกาะไต้ห วั น มี ลัก ษณะพื้ นที่ เป็ นแหลมยื่ นไปในทะเล การเซาะ
กร่อนของนา้ ทะเลและลมทะเล ทาให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ
น่าตืน่ ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก

เที่ยง

🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หมู่บา้ นโบราณจิ่ วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็ นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็ นเหมืองแร่ทองคา
มากก่อน จึงทาให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกนั มากมายจนในที่สดุ จานวนแร่ธาตุตา่ งๆก็ลดลง คนก็
เลยย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้แต่ความเป็ นอยู่แบบดัง่ เดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศที่นี่จะเป็ นบ้านเรือนแบบ
เก่าๆ มีโรงนา้ ชาแบบโบราณ เต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทาง ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เรื่องดัง
จากค่ า ย Studio Ghibli เรื่ อ ง Spirited Away มาถ่ า ยท าที่ นี้ จึ ง ท าให้ห มู่บ ้า นโบราณแห่ ง นี้ เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่โด่งดัง

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของ
เส้น ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี (อยู่ระหว่างสถานีสื อเฟิ่ นและ
สถานีตา้ หัว ชื่อ “สือเฟิ่น” )ซึ่งตัง้ ชื่อตามครอบครัวดังเดิมของผูท้ ี่พัฒนา
พื่นที่แห่งนี้ ไฮไลท์ของการมา ณ ที่แห่งนี้ คือการปล่อยโคมลอยจากสถานี
ซือเฟิ่ นและสามารถเดินเล่นที่ถนนสายเก่า ซึ่งเป็ นถนนเลียบทางรถไฟ ซึ่งมี
ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดสองฝั ่ง มีเวลาให้ท่านปล่อยโคมลอยหรื อ
เขียนคาอธิฐาน (ค่าทัวร์ไม่รวมโคมลอย) และจุดท่องเที่ยวที่นา่ สนใจอีก
แห่งหนึง่ คือ สะพานแขวน Jing-an เป็ นสะพานที่ยาวที่สดุ ของเมืองผิงซี ถ้ายืนอยู่บนสะพานจะสามารถ
สองเห็นถนนสายเก่าผิงซีและแม่นา้ จีหลงได้อย่างชัดเจน
จากนั้นนาทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่ งพายสับ ปะรดเป็ นขนมประจาชาติชื่อดังของ
ไต้หวั น มี รสชาติก ลมกล่อ มจนเป็ นที่ รจู้ ักไปทัว่ โลก อิ สระให้ท กุ ท่ านได้ล องทานขนมพายสับ ปะรด
นอกจากนีย้ งั มีและยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม
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จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามคา่ คืนที่ใหญ่ที่สดุ ใน
ไทเป ให้ท่านซื้ อ สินค้าพื้ นเมือ ง อาหาร หรื อสินค้าที่ ระลึก เพื่ อเป็ น
การไม่รบกวนเวลาในการช้อปป้ ิ งอันมี ค่าของทกุ ท่าน อาหาร
เย็นอิสระตามอัธยาศัย
พักที่
วันที่สาม

โรงแรม BALEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

ไทเป -เจอร์เมเนียม-อน ุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ตึกไทเป 101 – ศนู ย์เครือ่ งสาอาง
วัดหลงซันซื่อ- ช้อปป้ ิ งตลาดซีเหมินติง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านแวะศูนย์ สร้อยส ุขภาพ (เจอร์เมเนียม) ที่เป็ นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทงั้ แบบสร้อยข้อมือ
และ สร้อยคอ เป็ นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ
ปะการังแดง เครื่องประดับลา้ ค่าของชาวไต้หวันมาตัง้ แต่โบราณ

จากนัน้

นาท่านเดินทางสู่ อนุส รณ์ส ถานเจี ยงไคเช็ ค หนึ่งในสัญ ลักษณ์ที่ สาคัญ
ของไต้หวัน เป็ นอาคารสีขาวทัง้ สี่ดา้ น มีหออนุสรณ์ หลังคาทรงแปดเหลี่ยมสี
นา้ เงินแบบสถาปั ตยกรรมแบบจี นตั้งเด่นเป็ นสง่าอยู่ตรงกลางของ จัตรุ ัส
เสรี ภาพ มีบันได้ด า้ นหน้า 89 ขั้น เท่ากับ อายุของท่านนายพลเจียง ไคเช็ ค
อดีตประธานาธิบดีผเู้ ป็ นที่รักของชาวไต้หวัน ผูพ้ ัฒนาความเจริญให้ไต้หวัน
เทียบเท่าประเทศอื่นในระดับนานาชาติ และรูปปั้ นของท่านทาจากทองสัมฤทธิ์
ในท่ า นัง่ ใบหน้า ยิ้ ม แย้ม ซึ่ ง จะมี ท หารยื น เฝ้ าตลอดเวลา ท่ า นจะได้ช มพิ ธี
เปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการหน้ารูปปั้ นท่านนายพล เจียงไคเช็ค ซึ่งจะ
มีขนึ้ ทุก 1 ชัว่ โมงบนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้

กลางวัน

🍴 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตึ ก ไทเป101เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมือ ง
ไทเป(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชัน้ 89 ท่านใดต้องการขึ้นชมวิวกร ุณาติดต่อ
ไกด์ที่ ด แู ลคณะของท่ า น ค่ า ขึ้ น ประมาณ 600 NTD)เป็ นตึก ที่ ส งู ที่ สดุ ใน
ไต้หวันมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชัน้ เหนือพื้นดินตามชื่อ
และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ภายในตัวอาคารมีลกู ตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทา
หน้า ที่ กัน การสัน่ สะเทื อ นเวลาที่ เกิ ด แผ่น ดิ น ไหว ด้า นข้า งตึ ก จะเป็ นส่ว นของ
ห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ อิสระให้ท่าน
ได้ถ่ายร ูปคกู่ บั ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย
จากนัน้ แวะศนู ย์เครื่องสาอาง ที่นี่มีเครื่องสาอางรวมถึงยาและนา้ มันหรือยานวดต่างๆที่ขึ้นชื่อของ
ไต้หวันให้ทกุ ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่
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จากนัน้ จากนัน้ นาท่านต่อไปยัง วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขามังกร เป็ นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง มีอายุ
กว่า 300 ปี ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รบั ความเสียหาย
ยับเยิน แต่ปรากฏว่า พระโพธิสตั ว์กวนอิม ที่ประดิษฐานภายในวัดนัน้
กลับ ไม่ได้รับ ความเสียหายเลย ท าให้ผคู้ นเลี่ยมใส ศรัท ธา พากันมา
กราบไหว้ นอกจากนี้ยัง มี เทพเจ้า ที่ ม าจากทั้งศาสนาพุท ธ เต๋า และ
ขงจื๋ อ เช่น เจ้าแม่ทับ ทิ ม ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การเดิน ทาง, เทพเจ้ากวนอู
เรื่ อ งความซื้ อ สัต ย์และหน้า ที่ ก ารงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรื อ ผูเ้ ฒ่ า
จันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็ นเทพผูผ้ กู ด้ายแดงให้สมหวังในด้านของความรัก

พักที่
วันที่สี่

จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเจียอี้ ให้ท่านได้ ช้อปป้ ิ งย่านซีเหมินติง
หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน เป็ น ย่านช้อ ปปิ้ งชื่อ ดังของวัยรุ่น ที่ มี
ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของไต้ ห วั น มี ฉ ายาว่ า ฮาราจุก ุ แ ห่ ง ไท เป เป็ น
แหล่ง ก าเนิด แฟชัน่ ของวั ย รุ่น หนุ่ม สาวชาวไต้ห วั น ท่ า นสามารถ
เลือกช้อปปิ้ งสินค้าแฟชัน่ แบรนด์เนมที่ได้รับความนิยมมากมาย อาทิ
Onitsuka Tiger, Nike, Puma เป็ นต้น
เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ ิ งอย่างเต็มอิ่มจุใจอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
โรงแรม BALEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเถาหยวน

10.45 น.

✈นาคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กร ุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399
(ไม่มีอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ งบิน)

13.35 น.

ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

หมายเหต ุ...กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้นนั้ ทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเพราะฉะนัน้
ล ูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องดาเนินการยืน่
วีซ่า (มีค่าใช้จ่าย)
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อ ัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

13-16 ม.ค. 62
20-23 ม.ค. 62
27-30 ม.ค. 62
10-13 ก.พ. 62
11-14 ก.พ. 62
12-15 ก.พ. 62
17-20 ก.พ. 62
19-22 ก.พ. 62
24-27 ก.พ. 62
26 ก.พ.-01 มี.ค. 62
03-06 มี.ค. 62
05-08 มี.ค. 62
10-13 มี.ค. 62
12-15 มี.ค. 62
17-20 มี.ค. 62
19-22 มี.ค. 62
24-27 มี.ค. 62
26-29 มี.ค. 62
27-30 มี.ค. 62

9,999
9,999
9,999
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
11,111
11,111
11,111
11,111
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777

9,999
9,999
9,999
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
11,111
11,111
11,111
11,111
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777

9,999
9,999
9,999
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
11,111
11,111
11,111
11,111
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777

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

WoW Taiwan 4 วัน 2 คืน By SL JAN-MAR 19

หน้ า 5

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 และมัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่น 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. ในการจอง กร ุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 1 วัน หลังจากทาการจอง
2. หากล ูกค้าทาจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปชาระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะ
เดียวกันจองเกิน 20 ท่าน แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษทั ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ให้ชาระเพิ่ม
ตามเงื่อนไขของบริษทั
การยกเลิก
1. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครือ่ งบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อ
จองและชาระเงินค่าทัวร์แล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ สิ้น
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ในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่องบิ นไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผูจ้ องจะไม่สามารถทา
เรื่อ งขอคื น ค่ าตั๋วหรือ ขอคื น ค่ า ทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ( ไม่น ับรวมวัน เสาร์ อาทิ ตย์ และ
วันหย ุดราชการ ) เว้นแต่
1.1 ผู้จ องยกเลิ ก การเดิ น ทาง แต่ ส ามารถหาผู้เดิ น ทางใหม่ ม าแทนได้ทัน ก่ อ นออกตั๋ว
เครื่อ งบิ น บริ ษัท ฯ จะไม่ หัก ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ทั้ง สิ้ น ถ้า ยัง ไม่ มี ก ารยื่ น วี ซ่ า หรือ มี ก ารเสี ย
ค่าใช้จ่ายอื่นใด
1.2 ผู้จ องยกเลิ ก การเดิ น ทาง แต่ ส ามารถหาผู้เดิ น ทางใหม่ ม าแทนได้ทัน ก่ อ นออกตั๋ว
เครื่องบิ น แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่
จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านัน้
1.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่องบิ น ได้ออกไปแล้ว แต่ สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มา
แทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท /
ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ามันเชื้อเพลิง และบริษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้
จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
2. เมื่ อ ท่ า นออกเดิ น ทางไปกับ คณะแล้ว ท่ า นงดการใช้บ ริก ารรายการใดรายการหนึ่ ง หรือ ไม่
เดินทางพร้อมคณะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงิ นมัดจาคื น ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ สิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กร ุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า
ประเทศที่ ระบใุ นรายการเดิ น ทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คื นค่ าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทัง้ สิ้น
หมายเหต ุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ต่าผูใ้ หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม
2. บริษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหต ุสดุ วิ สยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ
4. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหต ุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พาย ุไต้ฝ่ นุ
ปฏิ วัติ แ ละอื่ น ๆที่ อ ยู่น อกเหนื อ การควบค มุ ของทางบริษัท ฯหรือ ค่ า ใช้จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ที่ เกิ ด ขึ้ น
ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม เช่น การเจ็ บ ป่ วย, การถ กู ทาร้าย, การสูญ หาย, ความล่าช้า หรือจาก
อ ุบัติเหต ุต่างๆ
5. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง,
การนัดหยดุ งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถกู ปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
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ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบ ุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิ น จะไม่มีการคื นเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทงั้ นี้ทางบริษทั ฯจะจัดหา
รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบิ นในปัจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบิ นปรับสูงขึ้ น บริษทั ฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครือ่ งบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนัง สื อ เดิ น ทางต้อ งมี อ าย เุ หลื อ การใช้ง านไม่ น ้อ ยกว่ า 6 เดื อ น และบริ ษัท ฯ รับ เฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทกุ อย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้
ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญ หายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอ ุบัติเหต ุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบิ นเป็นตัว๋ ราคาพิ เศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทาง
พร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหต ุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครือ่ งบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบ ุไว้แล้วทัง้ หมด
13. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กร ุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษทั ฯ ก่อนทกุ
ครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
14. มัคค ุเทศก์ 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 เป็นการชาระขาดก่อน
เดินทางและผูจ้ ดั ได้ชาระต่อให้กบั ทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชาระขาดก่อน
ออกเดินทางเช่นกัน ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหต ุใด หรือ
ได้รบั การปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผูจ้ ดั ขอ
สงวนสิทธิในการคืนเงินท ุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กร ุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอาย ุไม่ต่ากว่า
6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
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หมายเหต ุ : สาหรับผูเ้ ดินทางที่อาย ุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม
ให้บ ุ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 สิ้น
และถ้าหากล ูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน หรือหากท่านต้องการแยกตัวออก
จากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจานวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน
***สาหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษทั ขอ
เก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ***
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