WONDERFUL TAIWAN
ดอกคาลล่าลิลลี่ -ไฮเดรนเยียบานสะพรั่ง
ณ อุทยานหยางหมิงซาน

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ มต้น

13,999.-

กาหนดเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563

บาท/ท่าน
Highlight
 ชมอุทยานแห่ งชาติหยางหมิงชาน พร้ อมมุมเก๋ๆถ่ ายรูปกับดอกคาลล่าลิลลีแ่ ละดอกไฮเดรนเยียบานสะพรั่ง
 เทีย่ วชม ถนนโบราณตั้นสุ ย แหล่งท่ องเทีย่ วทีค่ นไต้ หวันนิยมมาพักผ่ อนตากอากาศทีต่ ้นั สุ่ ยในช่ วงบ่ ายๆ เย็นๆ
 ชมตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ า แห่ งนีม้ คี วามสู งเป็ นอันดับ 2 ของโลก พร้ อมช้ อปปิ้ งจุใจสิ นค้าแบนด์ เนม
 เยือนหมู่บ้านโบราณจิว่ เฟิ่ น สนุกสนานช้ อปปิ้ งตลาดเก่ าแก่เลือ่ งชื่อ
 ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชิน"ี ทีว่ นอุทยานหินเหย่ หลิว่ ความมหัศจรรย์ ทธี่ รรมชาติสร้ าง
 ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง ย่ านช้ อปปิ้ งของวัยรุ่นทีม่ ชี ื่อเสี ยงมากทีส่ ุ ดของไต้ หวัน มีฉายาว่ า ฮาราจูกแุ ห่ งไทเป
 ชื่นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้ หวัน
 ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดกลางคืนทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในกรุงไทเป และโด่ งดังทีส่ ุ ดอีกด้ วย พูดได้ ว่าของขายทีน่ ี่แทบจะมีครบทุกอย่ าง

วันแรก

สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ - ไต้ หวัน

16.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 โดยสายการบิน
TIGERAIR TAIWAN พบเจ้ าหน้ าที่ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึน้ เครื่อง

19.20 น

เหินฟ้าสู่ ไต้ หวัน โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เทีย่ วบิน IT506 (ไม่มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ องบิน)

00.10 น.

ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาท้องถิ่นทีไ่ ต้ หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการ ตรวจคน
เข้ าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้ อย



 พักที่ PARK HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*

วันทีส่ อง
เช้ า

อุทยานหยางหมิงซาน ชมดอกคาลล่าลิลลี่ ดอกไฮเดรนเยีย - ถนนโบราณตั้นสุ่ ย - ซื่อหลินไนท์มาร์ เก็ต (B/L/-)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
พาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหยางหมิงชาน เป็ นแหล่ งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ ชื่อดังยอดฮิ ตของเมื อง
ไทเป ที่ อยู่ห่างจากตัวเมื องไทเปไปทางเหนื อประมาณ 20 กิ โลเมตรเท่านั้น เป็ นเทื อกเขาที่ กินอาณาบริ เวณ
กว้างใหญ่ถึง 7 หมื่นกว่าไร่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งจุดแคมป์ ปิ้ ง, เส้นทางเดินป่ า, ปี นเขา, ชม
สัตว์ป่า, น้ าตก, ต้นไม้, ป่ าไม้, บ่อน้ าแร่ มีสภาพเป็ นป่ าเขาแบบอบอุ่น และมีความหลากหลายทางธรณี วิทยา
และภูมิประเทศที่เป็ นภูเขาไฟที่แม้จะมอดดับไปแล้วก็ยงั มีไอร้ อนพวยพุ่งออกมาอยู่ มีความสู งตั้งแต่ 200 ถึง
1,200 เมตรจากระดับน้ าทะเล ในช่ วงเดือนมีนาคม-เมษายน เป็ นฤดูกาลของดอกคาลล่ าลิลลี่ (Calla Lily) จะ
พร้อมใจกันบานสะพรั่งเป็ นทุ่งกว้าง ซึ่ งดอกไม้ชนิ ดนี้ เป็ นพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้เพื่อตัดดอก ปลูกได้ดีบนพื้นที่สูง
หรื อภูเขาสู ง ในอุณหภูมิประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซี ยส สาหรับสถานที่ที่มีการปลูกดอกไม้ชนิ ดนี้ จานวน
มาก นั่นคือ บริ เวณจู๋จือหู (Zhuzihu) บนภูเขาหยางหมิงซาน กรุ งไทเป และทุกๆ ปี จะมีการจัดงาน เทศกาล
ดอกคาลล่ า ลิ ล ลี่ พฤษภาคม - มิ ถุ นายน ดอกไฮเดรนเยีย ดอกไม้ช นิ ดหนึ่ งที่ บ านสะพรั่ งสวยงามอยู่ท ั่ว
อุทยานหยางหมิงซาน สร้ างความสดใสให้กบั ช่ วงฤดูฝนได้ดีเยี่ยม ดอกไฮเดรนเยียเป็ นดอกไม้ที่มีความโดด
เด่นมาก ๆ อยูส่ องเรื่ อง ได้แก่ เรื่ องความสวยงาม สดใส และความหมายดี จนผูค้ นนิยมนาไปใช้เป็ นช่อดอกไม้
เจ้าสาว กับเรื่ องความสามารถในการเปลี่ ยนสี ได้ตามค่ากรด-ด่างของดิ น ให้ท่านได้อิสระถ่ายรู ปกับดอกไฮ
เดรนเยียที่เบ่งบานอยูท่ วั่ อุทยาน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- อาหารจีนพืน้ เมือง

บ่ าย

พาท่านเที่ยวชม ถนนโบราณตั้นสุ่ ย เป็ นเมืองท่าแห่ งแรกทางตอนเหนื อของไต้หวัน แต่เนื่ องจากความหนาแน่น
และวุ่นวายของเมืองท่า ความเป็ นเมืองท่าในอดี ตจึงได้เลื อนหายไปตามกาลเวลา แต่ว่ายังมีการอนุ รักษ์ความ
เป็ นตั้นสุ่ ยไว้บา้ งในชื่ อ “ถนนโบราณตั้นสุ่ ย” ซึ่ งเป็ นพื้นที่อนุ รักษ์ในเขตพื้นที่ต้ นั สุ่ ย โดยเรายังสามารถพบกลิ่น
ไอของความรุ่ งเรื องในสมัยที่เป็ นเมืองท่าที่รุ่งเรื องของตั้ยสุ่ ย และยังสามารถสิ่ งก่อสร้างหลายรู ปแบบในพื้นที่น้ ี
เช่น ตึกรู ปแบบตะวันตก รู ปแบบญี่ปุ่น และอื่นๆที่เคยรุ่ งเรื องมากก่อนในอดีตให้เราได้สัมผัสในพื้นที่แห่ งเดียว
ปั จจุ บ นั กลายแหล่ งท่องเที่ ยวที่ คนไต้หวันนิ ยมมาพักผ่อนตากอากาศ นอกจากมี ร้านค้ามากมายให้เลื อกกิ น
เลือกช้อปแล้ว ยังมีทางเดินเลียบแม่น้ าที่บรรยากาศดีๆที่ครอบครัวและคู่รักนิยมมาชมพระอาทิตย์ตก

ค่า

อิสระอาหารค่า ณ ซื่อหลินไนท์มาร์ เก็ต
อิสระเที่ยวชม ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุ งไทเป และโด่งดังที่สุดอีกด้วย พูดได้วา่
ของขายที่นี่แทบจะมีครบทุ กอย่าง ไม่ว่าจะเป็ น ของกิ น ของฝาก เสื้ อผ้า ร้องเท้า มีของขายเยอะแยะมากมาย ,
เปิ ดจนถึงเที่ยงคืน เพราะเหตุน้ ี ซื่อหลินเลยกลายเป็ นสถานที่ Night Life อันโด่งดังของไต้หวัน ในซื่ อหลินไนท์
มาร์ เก็ตมี Shilin Night Market Food Court คือ ฟู้ ดคอร์ ทชั้นใต้ดิน อาหารในนั้นอร่ อยและ มีอาหารหลากหลาย
ให้เลือก แต่ที่ดงั ๆก็จะเป็ น หอยทอด เต้าหูเ้ หม็น และสเต็ก ไก่ทอด ฯลฯ
พักที่ HIGHNESS HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*

วันทีส่ าม

ไทเป - ร้ านพายสั บปะรด - ร้ านสร้ อยข้ อมือ - อุทยานหินแหย๋ หลิว่ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น - ซีเหมินติง
(B/L/-)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านแวะซื้ อ พายเค้ กสั บ ปะรด ท้อฟฟี่ นมรสเลิ ศ ขนมโมจิ สูตรดั้งเดิ มไต้หวัน จากนั้นแวะชมศูนย์ สร้ อย
สุ ขภาพ (เจอมาเนี่ ยม) ที่ เป็ นเครื่ องประดับ เพื่ อสุ ขภาพ มี ท้ งั แบบสร้ อยข้อมื อ และสร้ อยคอ มี คุณ สมบัติใน
ป้ องกัน รั ง สี ช่ ว ยการไหลเวี ย นของเลื อ ดในร่ า งกายคนเรา รวมทั้ง มี ช มหยกไต้ห วัน และปะการั ง แดง
เครื่ องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเหย๋ หลิว่ มีลกั ษณะพื้นที่เป็ น
แหลมเรี ยวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและมีชื่อเสี ยงในเรื่ องโขดหิ นที่มีลกั ษณะรู ปทรงต่างๆแปลกตา โดยสิ่ งที่
โดดเด่นที่สุดของที่นี่คือ ภูมิประเทศและหิ นรู ปทรงแปลกตาที่งดงาม เกิดจากการกัด เซาะของน้ าทะเลเมื่อหลาย
ล้านปี ก่ อน ท าให้ เกิ ดการทับ ถมของแนวหิ น ตามชายฝั่ งในลัก ษณะรู ป ร่ างที่ แตกต่ างกัน โขดหิ นบางก้อนมี
ลักษณะคล้ายภาพของสิ่ งต่างๆ และหิ นที่มีชื่อเสี ยงรู ้จกั โด่งดังไปทัว่ โลกคือ หิ นรู ปพระเศียรราชินี นอกจากนี้ ยงั
มีหินเทียน หิ นรองเท้าของเทพธิดา หินเต้าหู้ หินดอกเห็ด และอื่นๆ เป็ นต้น

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ อาหารซี ฟู้ด
จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ น ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ นเป็ น
แหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่ ง เพราะนอกจาก
จะเป็ นถนนคนเดิ นเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้ านค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิว ทัศน์ (ในกรณี ที่เดินทางตรงกับวันเสาร์ และวันอาทิตย์
เมื่อไปถึงจุดที่กาหนดต้องเปลี่ยนเป็ นรถ Shuttle Bus ประจาทางจิ่วเฟิ่ นเพื่อขึ้นลง)

ค่า

อิสระอาหารค่า ณ ตลาดซีเหมินติง
จากนั้นอิสระช้อปปิ้ งย่าน ตลาดซี เหมินติง เป็ นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป
ถ้าจะเที ยบกับบ้านเราก็คงเที ยบได้กบั ย่านสยามสแควร์ ที่ น้ ี เป็ นศูนย์รวมแห่ งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี
ญี่ปุ่น สิ นค้ารุ่ นใหม่ทนั สมัยให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ นอกจากเป็ นแหล่งเสื้ อผ้าแฟชัน่ แล้ว
ซีเหมินติงยังเป็ นโซนที่มีอาหารหลากหลายให้นกั ท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ
พักที่ HIGHNESS HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*

วันทีส่ ี่

ไทเป - อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค - ตึกไทเป101 (ไม่ รวมบัตร) - สนามบินเถาหยวน - กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

(B/-/-)

พาทุกท่านเที่ยวชม อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ ค ซึ่ งตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้ายวิหาร
เที ยนถันที่ ปั กกิ่ ง งดงาม ประกอบด้วยอาณาเขตที่ กว้างขวาง ทาให้อนุ ส รณ์ แห่ งนี้ เป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ มี
ชื่ อเสี ย งมากของเมื องไทเปด้านข้างอาคารใหญ่ เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่ งชาติ จากนั้นน าท่ าน
เดิ นทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่ รวมบัตร) ตึกระฟ้ า แห่ งนี้ มีความสู งเป็ นอันดับ 2 ของโลก มีความสู งถึง 508 เมตร
สร้ างขึ้ นโดยหลัก วิศ วกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่ อการสั่ น สะเทื่ อนของแผ่น ดิ นไหว และการป้ องกัน
วินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ วต่อนาทีอยูท่ ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้ ง
แหล่ งช้อปปิ้ งที่ ท นั สมัยที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งของไทเปบริ เวณตึ ก 101 ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนเนมชั้นนา ราคาถู ก กว่า
เมืองไทยประมาณ 20 % (หากท่านใดสนใจขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวชั้น 89 ติดต่อกับไกด์)
เทีย่ ง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตึกไทเป 101

**ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน**
15.30 น.

เหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เทีย่ วบิน IT505 (ไม่มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ องบิน)

18.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
******************ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ******************
http://www.wonderfulpackage.com/

ข้ อควรควรทราบ :
 ตามราคาขายข้ างต้ นเป็ นราคาขายที่ ได้ รวมราคาร้ านขายสิ น ค้ าที่ ท่ านต้ อ งเยี่ยมชม จานวนทั้ งหมด 2 ร้ าน คื อ ร้ านพาย
สั บปะรด , ศู นย์ Germanium, ตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรมซึ่ งมีผลต่ อราคาทัวร์ ทางบริ ษัทจึงใคร่ ขอเรี ยนให้ ลูกค้ าทุกท่ านทราบ
ว่ า ทุกร้ านค้ ามีความจาเป็ นต้ องให้ ลูกค้ าเข้ าไปแวะชม หากท่ านต้ องการสิ นค้ าหรื อไม่ น้ ันขึ้นอยู่กับความพอใจและสมัครใจ
ของลูกค้ า ไม่ มีการบังคับ หากลูกค้ าท่ านใดมีความประสงค์ ไม่ ต้องการเข้ าเยี่ยมชมร้ านค้ าที่กล่ าวมาข้ างต้ น หรื อ การแยกตัว
ออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ าน จานวน 2,500 NTD/ท่ าน
 สาหรั บท่ านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

กาหนดวันเดินทาง
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
มีเตียงและไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่ ท่านละ

20-23 มีนาคม 2563

13,999

13,999

4,000

27-30 มีนาคม 2563

13,999

13,999

4,000

17-20 เมษายน 2563

14,999

14,999

4,000

23-26 เมษายน 2563

14,999

14,999

4,000

30 เมษายน-03พฤษภาคม 2563
( วันแรงงาน )

15,999

15,999

4,000

08-11 พฤษภาคม 2563

14,999

14,999

4,000

14-17 พฤษภาคม 2563

14,999

14,999

4,000

22-25 พฤษภาคม 2563

14,999

14,999

4,000

26-29 มิถุนายน 2563

14,999

14,999

4,000

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าทีถ่ ือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น**
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 25 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึง จานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
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 ท่ าน / ตลอดการเดินทาง

เงือ่ นไขการเดินทาง
กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั ฯ และ
เมื่อท่านชาระเงินค่าจอง และหรื อ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริ ษทั แล้ว
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั ท่านได้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่สามารถแก้ไขได้

 ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
และอื่น ๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ ดั หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การ
ถูกทาร้าย การสูญหายความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรื อไม่ได้ใช้บริ การตามที่จองระบุเอาไว้หรื อก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ผูจ้ ดั ถือว่าผูท้ ่องเที่ยวสละ
สิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการ
ชาระแบบยืนยันการใช้บริ การแบบผูจ้ ดั เป็ นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ ดั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผใู ้ ห้บริ การในแต่ละแห่ง
แบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ ผูจ้ ดั จะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้น ๆ
 การประกันภัย ที่บริ ษทั ได้ทาไว้สาหรับความคุม้ ครองผูเ้ ดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น
ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุ ขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษทั ได้ และทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้
เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้ อประกันสุ ขภาพในระหว่างการเดินทางได้ จากบริ ษทั
ประกันทัว่ ไป)
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
 กรณี ผเู ้ ดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่กาหนด อาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริ ง และกรณี ไม่ลงร้านสิ นค้า
พื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 400 หยวน / ท่าน
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 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
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง หรื อในกรณี ที่กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์มออกเดินทาง อาจมีการเรี ยกเก็บ
เงินเร็ วกว่าที่กาหนด

 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
 แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
 หักเงินมัดจา 50 %
 แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 16 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50 %
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
 ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
 หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อ
ท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการ
เดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม
คณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางที่ใช้ตวั๋ กรุ๊ ป หรื อ ตัว๋ หมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ ง
ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบิน
ไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋ เครื่ องบินทางสายการบินจะมีการเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง
ดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ ทา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะ
ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

 ในการเดินทางที่ใช้ตวั๋ เครื่ องแบบตัว๋ เดี่ยว ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับตามวันเดินทางที่ระบุ หากต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของตัว๋
เดี่ยว เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากต้องการเป็ นผูร้ ะบุที่นงั่ เอง ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน
เรี ยกเก็บ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋ เครื่ องบินทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง
จานวนเงินขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ ทา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่ าธรรมเนียมนา้ มันเชื้อเพลิงและค่ าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุ ดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตามความ
เป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ 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 ดยสารชั้น
ประหยัด) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ จานวนไม่เกิน 2 ชิ้น และต้องมีน้ าหนักรวมไม่เกิน 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 าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
เพื่ อ เป็ นการกระชั บความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างสาธารณรั ฐจีน (ไต้ ห วัน ) กับ ประเทศไทย และส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนระหว่ าง
ประชาชนไต้ หวันกับไทย สาธารณรั ฐจีน (ไต้ หวัน) จึงยกเว้ นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้ าไต้ หวันให้ กับคนไทย โดยมีผลบังคับ
ทดลองใช้ ในวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยสามารถพานักในไต้ หวันได้ 14 วัน รายละเอียดที่
เกีย่ วข้ องจะประกาศให้ ทราบต่ อไป

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

