WONDERFUL TAIWAN
หนีร้อนไปไต้ หวัน สวรรค์ ของคนชอบกิน
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ มต้น

12,999.-

กาหนดเดินทาง : มีนาคม- เมษายน 2562

บาท/ท่าน
Highlight
 ล่ องเรื อชมความงามของทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
 กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วดั บุ๋นบู้ ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้ ากวนอู เทพเจ้ าแห่ งปัญญาและความซื่อสั ตย์
 ถ่ ายรู ปเช็คอิน ณ หมู่บ้านสายรุ้ ง หมู่บ้านเล็กๆ สี สันสดใส ที่โดดเด่ นสะดุดตา เชื้อเชิ ญให้ ใครต่ อใครอยากเข้ ามาชมความสดใสน่ ารัก
 ช้ อปปิ้ งตลาดฟงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ตที่ใหญ่ ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์ รวมเสื้อผ้ ากระเป๋ าและอาหารขึน้ ชื่อมากมาย
อาหารแนะนา เต้ าหู้เหม็น ชานมไข่ มุก ทาโกะยากิเจ้ าดัง ไก่ ทอด1973 หลู่เว่ ยอาหารประจาชาติไต้ หวัน ฯลฯ
 มาไต้ หวันทั้งทีจะพลาดได้ ไง พาคุณเช็คอินแลนด์ มาร์ คไฮไลท์ ณ ตึกไทเป 101
 ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง อาหารแนะนา เส้ นหมี่อาจง หม่ าล่ าชาบู ไก่ ทอด Hot-Star ร้ านมะม่ วงนา้ แข็งใส นา้ มะระ ฯลฯ
 นมัสการพระโพธิสัตว์ กวนอิม และผู้เฒ่ าจันทรา เทพพ่ อสื่ อในตานานจีน ณ วัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขามังกร วัดเก่ าแก่ อายุกว่ า 240 ปี
 เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น สนุกสนานช้ อปปิ้ ง และชิมอาหารขึน้ ชื่อมากมาย ไอศกรีมถัว่ ตัด บัวลอยเผือก ซุ ปลูกชิ้น เห็ดย่ าง ฯลฯ

วันแรก

สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ - ไต้ หวัน

16.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่ างประเทศ) ชั้น 3 โดยสายการบิน
TIGERAIR TAIWAN พบเจ้าหน้ าที่ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่ อนขึน้ เครื่อง

19.20น

เหินฟ้ าสู่ ไต้ หวัน โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT 506 (ไม่มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ องบิน)

00.10น.

ถึง ท่ าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาท้ องถิ่นที่ไต้ หวันเร็วกว่ าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่ านพิธีการ ตรวจคนเข้ า
เมือง และศุลกากรเรียบร้ อย


วันที่สอง
เช้ า

 พักที่ PARK HOTEL หรือเทียบเท่ า 3 *
เถาหยวน - หนานโถว - ล่ องเรือทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา - วัดพระถังซัมจัง๋ - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ ง - ตลาดฟงเจีย่ ไนท์ มาร์ เก็ต
(B/L/-)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ หนานโถว เมืองที่ต้ งั ของทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่
สวยงาม (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) จากนั้นนาท่าน ล่ องเรือชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่ งได้รับการ
กล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่ งไต้หวัน รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ
จากผื นน้ าสู่ ยอดเขาที่ นับ จากความสู งระดับ 600-2,000 เมตร มี ค วามยาว 33 กิ โลเมตร เป็ นทะเลสาบที่ มีภู เขา
สลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ ยว
ซึ่ งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยนั จันทรา”

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิ บดี

บ่ าย

น าท่ า นนมัส การอัฐิ ข อง พระถั งซ าจั๋ง ที่ ไ ด้อ ัญ เชิ ญ อัฐิ ธาตุ ก ลับ มาที่ วั ด เสวี ยนกวง(วั ด พระถั งซ าจั๋ง ) เมื่ อ ปี
ค.ศ.1965 จากนั้นนาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเหวินหวู่ ซึ่ งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพ
กวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ รวมถึงสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้ งั อยูห่ น้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวัน
และนาท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้ อ และ ศาลเจ้ากวนอู ซึ่ งถือเป็ นเทพเจ้าแห่ งปั ญญาและเทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์
พาทุ กท่ าน ชิ มชาอู่หลง ชาที่ มีชื่อเสี ยงของเกาะไต้หวัน และปลูกมากในเมื องหนานโถว จากนั้นออกเดิ นทางสู่
เมืองไทจง เมืองซึ่ งมีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้ จะเป็ นศูนย์กลางการเดิ นทางจากทางด้าน
เหนื อของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึ งทาให้เมืองนี้ มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา จากนั้นพาท่านชม หมู่บ้านสายรุ้ ง
เป็ นหมู่บา้ นเก่าของทหารผ่านศึ กในยุคสงครามกลางเมืองของจี นที่ ล้ ีภยั มาอยู่กนั ที่ ไต้หวัน ซึ่ งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ
จากวัสดุทวั่ ไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็ นลวดลายต่างๆด้วยสี สันสดใสตามผนังและกาแพงในหมู่บา้ นจนเป็ นที่สนใจ
ของบุคคลทัว่ ไปทาให้มีชื่อเสี ยงจนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด

อิสระอาหารค่า ณ ตลาดฟงเจีย่ ไนท์ มาเก็ต

ค่า

(อาหารแนะนา: เต้ าหู้เหม็น ชานมไข่ มกุ ทาโกะยากิเจ้ าดัง ไก่ ทอด 1973 หลู่เว่ ยอาหารประจาชาติไต้ หวัน ฯลฯ)
นาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฟงเจี่ยไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อป
ปิ้ ง เลือกซื้ อสิ่ งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทย
แน่นอน 
พักที่ HOTEL HALF หรือเทียบเท่ า 3*
วันที่สาม

ไทจง - ไทเป - ร้ านพายสั บปะรด - อุทยานหินแหย๋ หลิว่ - หมู่บ้านโบราณจิว่ เฟิ่ น - ตึกไทเป101 (ไม่ รวมบัตร) Cosmetic shop - ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง
(B/L/-)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่ านเดิ นทางกลับสู่ ไทเป ระหว่างทางท่ านจะได้ช มทิ วทัศน์ส องข้างทางที่ ส วยงาม (ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ให้ทุกท่านอิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้ งขนมของฝากที่ข้ ึนชื่อของไต้หวัน ไม่วา่ จะเป็ น
พายเค้ กสั บปะรด ท้อฟฟี่ นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน พาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเหย๋ หลิ่ว เมือง
ไทเปซึ่ งเป็ นชายหาดตั้งอยูส่ ่ วนเหนือสุ ดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นแหลมเรี ยวยาวและแคบยื่นไปในทะเล
และมีชื่อเสี ยงในเรื่ องโขดหิ นที่ มีลกั ษณะรู ปทรง ต่างๆแปลกตา โดยสิ่ งที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่คือ ภูมิประเทศและ
หิ นรู ปทรงแปลกตาที่งดงาม เกิดจากการกัด เซาะของน้ าทะเลเมื่อหลายล้านปี ก่อน ทาให้เกิดการทับถมของแนวหิ น
ตามชายฝั่งในลักษณะรู ปร่ างที่ แตกต่างกัน โขดหิ นบางก้อนมีลกั ษณะคล้ายภาพของสิ่ งต่างๆ และหิ นที่ มีชื่อเสี ยง
รู ้จกั โด่งดังไปทัว่ โลกคือ หิ นรู ปพระเศียรราชิ นี นอกจากนี้ ยงั มีหินเทียน หิ นรองเท้าของเทพธิ ดา หิ นเต้าหู ้ หิ นดอก
เห็ด และอื่นๆ เป็ นต้น

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ อาหารซี ฟู้ด
จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ น ที่ ต้ งั อยู่บริ เวณไหล่เขาในเมื องจี หลง จิ่ วเฟิ นเป็ น
แหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ สาคัญแห่ งหนึ่ ง เพราะนอกจากจะ
เป็ นถนนคนเดิ น เก่ า แก่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ที่ สุ ด ในไต้ห วัน ให้ท่ านได้เพลิ ด เพลิ น บรรยากาศแบบดั้งเดิ มของร้ านค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดี ตและยังสามารถชื่ นชมวิวทิ วทัศน์ รวมทั้งเลือกชิ มและซื้ อชาจากร้านค้าที่ มีอยู่
มากมายอีกด้วย (ในกรณี ที่เดิ นทางตรงกับวันเสาร์ และวันอาทิ ตย์ เมื่อไปถึงจุดที่ กาหนดต้องเปลี่ยนเป็ นรถ Shuttle Bus
ประจาทางจิ่ วเฟิ่ นเพื่อขึ้นลง) จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่ รวมบัตร) ตึ กระฟ้ า แห่ งนี้ มีความสู งเป็ น
อันดับ 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทื่อนข
องแผ่นดินไหว และการป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็ วที่ สุดในโลก ด้วยความเร็ วต่อนาที อยู่ที่
1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่ ทนั สมัยที่สุดแห่ งหนึ่ งของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรน
เนมชั้นนา ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % (หากท่านใดสนใจขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวชั้น 89 ติดต่อกับไกด์) นาท่านสู่
Cosmetic shop ช้อปปิ้ งเครื่ องสาอางค์ ที่ได้รับความนิยม รวมทั้งพวกยา/น้ ามันและยานวดที่ข้ ึนชื่อของไต้หวัน

ค่า

อิสระอาหารค่า ณ ตลาดซีเหมินติง

(อาหารแนะนา: เส้ นหมี่อาจง หม่ าล่ าชาบู ไก่ ทอด Hot-Star ร้ านมะม่ วงน้าแข็งใส น้ามะระหวาน มันทอดราดชีส ฯลฯ )
จากนั้นอิสระช้อปปิ้ งย่าน ตลาดซี เหมินติง เป็ นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ ง กิ น เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้า
จะเที ยบกับบ้านเราก็คงเที ยบได้กบั ย่านสยามสแควร์ ที่ น้ ี เป็ นศูนย์รวมแห่ งแฟชัน่ ทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี ญี่ ปุ่น
สิ นค้ารุ่ นใหม่ทนั สมัยให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ นอกจากเป็ นแหล่งเสื้ อผ้าแฟชัน่ แล้ว ซี เหมินติง
ยังเป็ นโซนที่มีอาหารหลากหลายให้นกั ท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ
พักที่ NEW CALIFORNIA HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันที่สี่

ไทเป - ร้ านสร้ อยสุ ขภาพ - วัดหลงซาน (ขอคู่กบั ผู้เฒ่ าจันทรา) - สนามบินเถาหยวน - กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

(B/-/-)

แวะชมศูนย์ สร้ อยสุ ขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่ เป็ นเครื่ องประดับเพื่ อสุ ขภาพ มีท้ งั แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มี
คุณสมบัติในป้ องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่ างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง
เครื่ องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ นาท่านเดิ นทางสู่ วัดหลงซั นซื่ อ หรื อ "วัดเขามังกร" เป็ นวัด
เก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1738 ในช่ วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่ อถูกทิ้งระเบิ ดจนพระ
อุโบสถได้รับความเสี ยหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิ สัตว์กวนอิม" ที่ สถิตอยู่ดา้ นในนั้นกลับไม่ได้รับความ
เสี ยหายเลย ยิ่งทาให้ผคู ้ นเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี "พระโพธิ สัตว์กวนอิม" เป็ น
พระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิ เต๋ าอีกนับหลายสิ บองค์ มีผกู ้ ล่าวไว้วา่ วัด
หลงซันซื่ อเป็ นที่ รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่ สุดแห่ ง หนึ่ งของไต้หวัน โดยเฉพาะ ผูเ้ ฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่ อใน
ตานานจีน ของวัดแห่ งนี้ จะมีผุค้ นมาขอเรื่ องคู่ครองมากเป็ นพิเศษ (พิเศษ:มีไกด์ผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนาขั้นตอนการเสี่ ยง
ทายขอคู่กบั ผูเ้ ฒ่าจันทรา)

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
**ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน**

15.30 น.

เหินฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT505

18.20 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(ไม่มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ องบิน)

******************ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ******************
http://www.wonderfulpackage.com/

ข้ อควรควรทราบ :
 ตามราคาขายข้ างต้ นเป็ นราคาขายที่ได้ รวมราคาร้ านขายสิ นค้ าที่ท่านต้ องเยี่ยมชม จานวนทั้งหมด 4 ร้ าน คือ ร้ านพาย
สั บปะรด, ศูนย์ Germanium, ร้ านชา, Cosmetic shop ตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่ อราคาทัวร์ ทางบริษทั จึงใคร่ ขอ
เรียนให้ ลูกค้ าทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านค้ ามีความจาเป็ นต้ องให้ ลูกค้ าเข้ าไปแวะชม หากท่ านต้ องการสิ นค้ าหรือไม่ น้ นั
ขึน้ อยู่กบั ความพอใจและสมัครใจของลูกค้ า ไม่ มกี ารบังคับ หากลูกค้ าท่ านใดมีความประสงค์ ไม่ ต้องการเข้ าเยีย่ มชม
ร้ านค้ าที่กล่ าวมาข้ างต้ น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ าน
จานวน 2,500 NTD./ท่ าน
 สาหรับท่ านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

กาหนดวันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่ า12ปี
มีเตียงและไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

14,999

14,999

3,500

14,999

14,999

3,500

14,999

14,999

3,500

17,999

17,999

5,000

19,999

19,999

5,000

18-21 เมษายน 2562

13,999

13,999

3,500

19-22 เมษายน 2562

13,999

13,999

3,500

20-23 เมษายน 2562

12,999

12,999

3,500

25-28 เมษายน 2562

13,999

13,999

3,500

26-29 เมษายน 2562

13,999

13,999

3,500

27-30 เมษายน 2562

12,999

12,999

3,500

กาหนดการเดินทาง

30มีนาคม-02 เมษายน 2562
04-07 เมษายน 2562
(วันจักรี)

06-09 เมษายน 2562
(วันจักรี)

11-14 เมษายน 2562
(วันสงกรานต์ )

13-16 เมษายน 2562
(วันสงกรานต์ )

**ราคานีส้ าหรับลูกค้ าทีถ่ ือพาสปอร์ ตไทยเท่านั้น**

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 25 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (โดยไม่มีหวั หน้าทัวร์)
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางกรุ งเทพฯ – ไต้หวัน– กรุ งเทพฯ
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์บริ ษทั ฯ หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ า 20 กิโลกรัม และรวมน้ าหนักกระเป๋ า Carry on 10 กิโลกรัม
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้เนื่องจากบริ ษทั ฯต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 10 ช.ม. / วัน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทางหรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%


ค่ าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 1500 NTD / ลูกค้ า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง

เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 25 คน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 15 วัน หากจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบแล้วผูเ้ ดินทางต้องการเดินทางอาจมีการปรับราคาโดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ

 เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้า
ผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อน
การเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้
การชาระเงิน
 ส่ งใบจองทัวร์และชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้อง
ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน
 หักเงิ นค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงิ นค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงิ นค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบิ นแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่
อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไข ดังนี้
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่,
ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผูก้ าหนด ซึ่ งทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบิน
ไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ ทา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระ
เงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่ าธรรมเนียมนา้ มันเชื้อเพลิงและค่ าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุ ดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตาม
ความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยู่กบั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ ง
อาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันตามที่ตอ้ งการ
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯ ขอ สงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เพื่อเป็ นการกระชั บ ความสั มพันธ์ ระหว่ างสาธารณรั ฐจีน (ไต้ หวัน) กับประเทศไทย และส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยน
ระหว่ างประชาชนไต้ หวันกับไทย สาธารณรั ฐจีน (ไต้ หวัน) จึงยกเว้ นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้ าไต้ หวันให้ กับคน
ไทย โดยมีผลบังคับทดลองใช้ ในวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็ นเวลา 1 ปี โดย
สามารถพานักในไต้ หวันได้ 14 วัน รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้ องจะประกาศให้ ทราบต่ อไป

** รบกวนทุกท่ านกรุณาเตรียมค่าทริปไกด์ และคนขับรถ 4 วัน **
*** รวม 1500 NTD / ลูกค้า 1 ท่ าน / ตลอดการเดินทาง ***

